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forts

Övriga deltagande

Ingela Magnewall, v

ersättare (08.30-09.45)

Kjell Kjellgren
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Rolf Bengtsson
Patrik Svensson
Anita Lindell
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
PA-chef
ekonom
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare

Mikael Thornéus
utbildningsförvaltningen
Siv Holmberg
facklig repr Kommunal
Sune Ahlgren
rektor/Sp
Lars Hällqvist
vik rektor/Sp
___________________________________________________________________
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1999.437 133 (plan flyktingm.)
A Lindell
I Bergström
S Ahlgren
L Hällqvist

§ 1
Aktuell information
1.

Information om verksamheten, elevvården m m i Lyckeby
samverkansområde

Rektorerna Sune Ahlgren och Lars Hällqvist har inbjudits för att ge
nämnden information om den problematik som uppstått i Lyckebyområdet,
bl a ökad kriminalitet. Skolledning och personal har ett bra samarbete
med övriga kommunala verksamheter, såsom kultur- och fritidsförvaltning,
socialförvaltning samt även polismyndigheten. Tendensen har varit att äldre
f d elever drar yngre med sig i brottsliga gärningar. Problemen på skolan är
stölder - ej alkohol, narkotika, våld eller skadegörelse på skolanläggningen.
Sune Ahlgren och Lars Hällqvist redovisar vilka åtgärder som har vidtagits/
kommer att vidtas för att stävja och minimera brottsligheten. Bland många åtgärder har skolledning och personal arbetat fram en arbetsordning för det
pågående projektet kring normer, värderingar och förhållningssätt på
Vedebyskolan.
Avsikten med projektet är att få ett starkt engagemang från föräldrar, personal,
skolledning, polismyndighet och socialförvaltning för att hjälpa ungdomarna.
Olika aktiviteter och individuella åtgärder kommer att erbjudas ungdomarna
för att fånga upp de elever som riskerar att hamna i gråzonen.
Nämndledamöterna får möjlighet att ställa frågor till skolledningen.
Ordföranden tackar för informationen. En uppföljning kommer att ske vid
nämndens marssammanträde.
2.

Information om förslag till plan för mottagande av flyktingar
i Karlskrona

Anita Lindell informerar om förvaltningens yttrande över förslaget till
plan för mottagande av flyktingar i Karlskrona. Förvaltningen kommer
att lämna synpunkter på avsnitt 4 Barn och ungdomar och avsnitt 6
Övrigt.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
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A Eklund
A Lindell
A Giheden
Samtl rektorer
Akten
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3.

Redovisning av uppföljnings- och utvärderingsarbete 1999

Anja Eklund lämnar en redovisning av uppföljnings- och utvärderingsarbete under 1999 omfattande punkterna
- ledarskap
- hur fakta inhämtas och används för att utvärdera information och
analys
- strategisk planering
- medarbetarnas utveckling, engagemang och delaktighet
- verksamhetens processer/pedagogisk utveckling
- brukarna
- verksamhetsberättelse
Vidare lämnas sammanställning av kvalitetsarbete enligt utvärderingsplan
för 1999.
Gruppledarna skall tillsammans med sina respektive ledamöter diskutera
vilka två områden som skall följas upp och utvärderas år 2000.
------------------------------Anja Eklund lämnar sammanställning över planerat kvalitetsarbete år 2000
och tar upp frågan om vilka områden i skolplanen som skall prioriteras för
uppföljning och utvärdering detta år.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att följande tre områden skall följas
upp och utvärderas år 2000:
*
Elevinflytande och ansvar
*
Organisation och ledning, främst arbetslagsutveckling
*
Lärande och utveckling, främst åtgärder för barn i behov av särskilt
stöd.
________________________
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§3
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av barn- och ungdomschefen, utvecklingschefen, kanslichefen, ekonomichefen, personalchefen, personalsekreteraren,
samt av rektorerna i Sunnadal, Jämjö, Ramdala, Fågelmara och Särskolans
rektorsområden redovisas vid sammanträdet.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________
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1999.408 042
K Kjellgren
Ekonomerna
L-gruppen
Samtl R
Akten

§4
Internbudget för 2000 samt resursfördelning till rektorsområden m fl
2000
Ekonomerna redovisar förvaltningens förslag till internbudget 2000 och
resursfördelning till rektorsområdena m fl 2000.
Förvaltningens nettobudget (kommunbidrag) omfattar 594.571 mkr. Till detta
kommer externa och interna intäkter på 67.450 mkr, vilket ger en bruttobudget
på 662.021 mkr.
Andelen personalkostnader utgör cirka 2/3 eller ca 450 mkr av budgeten.
Lokalkostnaderna är cirka 100 mkr (netto). Lokalkostnaderna tar en allt större
del av budgeten pga underhållsåtgärder, verksamhetsanpassningar, satsningar
på F-9 skolor m m. Resterande del av budgeten, drygt 100 mkr,
utgörs av livsmedel, materiel/läromedel, bidrag till friskolor och enskild
barnomsorg, kapitalkostnader m m.
Barn- och ungdomsnämndens internbudget är fördelad på ca 30 olika
verksamheter. Internbudgeten utgör budgetramen för alla verksamheter och
budgetansvariga förutom rektorsområden med förskola/grundskola.
För de 13 rektorsområden som bedriver förskola/grundskola sker en ytterligare
uppdelning av delar av internbudgeten (2/3) i förslag till resursfördelning. Här ingår också resursfördelning till kooperativ, friskolor m m.
Respektive rektor för området är ytterst ansvarig för tilldelade medel.
En mindre del av resursfördelningen, ca 8 %, är fördelad per samverkansområde
(rörlig resurs) med undantag av Sunnadals och Nättraby rektorsområden .
Ramen för 2000 ökar enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut med 15.5 mkr
mellan åren 1999 och 2000. Justeringar av ramen kommer att göras för bl a nya
PA-systemet, sänkta personalomkostnader, upphandlingsbesparing, flyttning av
kommunarkivet och telekostnader.
Den ökade ramen är kopplad till volymökningar, ökade kapitalkostnader, ökade
hyror och kompensation för del av läraravtalets extra löneökning.

2000-01-04
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I förslaget till internbudget för 2000 beaktas 1999 års internbudget och
förslaget till förändringar berör följande poster:
- barn- och ungdomsnämnden
- nämndsadministration
- barn- och ungdomskontoret
- lokal administration
- resursfördelning till rektorsområdena
- särskola
- resurscentrum
- gemensamt
- skolskjutsar
- lokaler, hyror och övrigt
- reserv 1999
- reserv 2000
Totalt innebär förslaget ökade kostnader med 14.673 mkr. Preliminär
ramökning med 15.500 mkr har efter ramjustering med 827 tkr 14.673 mkr,
vilket sammantaget ger en differens om 0 kr.
Budgetförslaget 2000 - 2002 samt även internbudgetförslaget medger dock ej
några extra satsningar på exempelvis
- ”kunskapsgarantin” eller ekonomiska satsningar för att minska antalet
elever med ofullständiga slutbetyg i år 9
- handikappolitiska programmet
- språkförskola
- reell reserv för oförutsedda kostnader.
Medgiven investeringsram för 2000 är totalt 7 mkr och omfattar utrustning/
inventarier samt inbrottslarm.
Resursfördelningen till rektorsområdena för 2000 är preliminär och omfattar
totalt 441.881 mkr. Fördelningen baserar sig på 1999 års pris- och lönenivå
exkl utbyggnad vårterminen 2000. Justeringar kommer att ske i den slutliga
resursfördelningen.
Fördelningsprincipen för tilldelning av resurser till de enskilda barnomsorgsenheterna överensstämmer med de kommunala och omfattar
13.758 mkr exkl statsbidrag 6 %.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i internbudget 1999 om bidrag till
friskolor. För 2000 utgör detta 7.154 mkr.
2000-01-04
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En särskild IT-budget för Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättats
vilken visar fördelning av kostnader som belastar förvaltningen och intäkter
som erhålles från ITiS-projektet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1.att godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget)
för år 2000
2.att godkänna förslag till resursfördelning till rektorsområdena för år 2000
3.att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg
(kooperativ etc) år 2000
4.att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska
justeringar i internbudget och resursfördelningar.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens januarisammanträde.
--------------------------Ekonomerna redovisar ett förslag till poster som kan tillföras reserven
år 2000, då de ej behöver ianspråktas förrän halvårsskiftet 2000. Totalt
omfattar förslaget 3.280 mkr. Vidare redovisas Rödebyområdets synpunkter
på fördelningen av den rörliga resursen.
Kurt Edvinsson redovisar Samverkansgruppens synpunkter och resultatet
från MBL-förhandling 2000-01-11.
Yrkanden
Annicka Engblom, m, yrkar bifall moderaternas förslag till internbudget
(bilägges protokollet).
I det fall moderaternas internbudget refuseras, yrkar Annicka Engblom
”att Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt Barn- och ungdomsförvaltningen
att utreda en resursfördelning enligt direktiven i förslaget om skolpeng.”
Claes Bothén, kd, yrkar bifall till mittenpartiernas förslag till ändringar i
internbudgeten. (Förslaget omfattande 19 att-satser bilägges protokollet).
2000-01-12
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Claes Bothén yrkar avslag på moderaternas förslag, men bifall till Annicka
Engbloms tilläggsattsats.
-

Bo Palmgren, c, yrkar bifall till mittenpartiernas förslag samt följande
tilläggsattsats:
”att omfördelning sker inom given ram, så att anslagen till rektorsområdena
ökas med minst 2,5 mkr. Finansiering: ½ miljon enligt det gemensamma
mittenförslaget. 2 miljoner från medel för central IT-satsning”
Kerstin Andersson, s, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på
moderaternas förslag samt till vissa delar bifall till mittenpartiernas förslag.
Kerstin Andersson föreslår följande ändring av mittenpartiernas attsats 1:
”att 500 tkr tillvidare innehålls ur ramen för IT-PC-stationer”
samt betr attsats 3 följande ändring:
”att ge förvaltningen i uppdrag att under året ompröva och omförhandla
möjliga hyresavtal på Gullberna Park och övriga lokaler samt utreda
möjligheten att lokalisera berörda verksamheter på Gullberna Park till
befintliga skollokaler”.
Kerstin Andersson yrkar följande tilläggsattsatser:
”att 400 tkr för hyra/annuitet, mindre lokalanpassningar läggs till reserven
tillsvidare
att 400 tkr avseende resurs för verksamhetsutveckling läggs som ett uppdrag
till presidiet att fatta beslut om
att Rödeby erhåller ytterligare 350 tkr i rörlig resurs. Övriga rektorsområdens
rörliga del minskas därmed proportionellt”.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först Moderaternas förslag mot tjänstemannaförslaget och
finner att nämnden beslutat att tjänstemannaförslaget skall vara huvudförslag.
Reservation
Moderaterna reserverar sig till förmån för eget förslag.
Därefter ställer ordföranden tjänstemannaförslaget mot Claes Bothéns
ändringsförslag. Då vissa delar tillstyrks av Kerstin Andersson ställer
ordföranden proposition på de enskilda attsatserna vilket ger följande beslut
från nämnden:

2000-01-12
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Attsats 1

Avslag på Claes Bothéns förslag.
Bifall till Kerstin Anderssons förslag.
Attsats 2
Avslag.
Attsats 3
Avslag på Claes Bothéns förslag.
Bifall till Kerstin Anderssons förslag.
Attsats 4
Avslag.
Attsats 5
Avslag.
Attsats 6
Bifall.
Attsats 7
Bifall med tillägget att projekteringen skall gälla Ramdala
och Tving, vilket tillstyrks av Claes Bothén.
Attsats 8
Avslag
Attsats 9
Avslag, med hänvisning till att denna attsats inryms i
attsats 3.
Attsats 10
Avslag.
Attsats 11
Avslag.
Attsats 12
Avslag.
Attsats 13
Bifall.
Attsats 14
Bifall.
Attsats 15-19 Avslag med hänvisning till att dessa inryms i tjänstemannaförslaget.
Reservation
Claes Bothén, kd, Bo Palmgren, c och Lena Gustafsson, fp, reserverar sig
skriftligt till förmån för eget förslag.
Tilläggspropositioner
Ordföranden ställer proposition på Kerstin Anderssons tre tilläggsförslag
”att 400 tkr för hyra/annuitet, mindre lokalanpassningar läggs till reserven
tillsvidare
att 400 tkr avseende resurs för verksamhetsutveckling läggs som ett uppdrag
till presidiet att fatta beslut om
att Rödeby erhåller ytterligare 350 tkr i rörlig resurs. Övriga rektorsområden
rörliga del minskas därmed proportionellt.”
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslagen.
Ordföranden ställer proposition på Bo Palmgrens tilläggsförslag om
omfördelning av 2,5 mkr, till vilket Kerstin Andersson yrkat avslag.
Barn- och ungdomsnämnden avslår tilläggsförslaget.
Reservation
Bo Palmgren, c, reserverar sig till förmån för eget yrkande.

2000-01-12
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Ordföranden ställer proposition på Annicka Engbloms tilläggsyrkande,
med bifall av Claes Bothén, om uppdrag till förvaltningen att utreda
resursfördelning enligt skolpengsprincipen. Kerstin Andersson avstyrker
yrkandet.
Barn- och ungdomsnämnden avslår tilläggsyrkandet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda tagit följande beslut beträffande
interbudget och resursfördelning
1.att

500 tkr tillvidare innehålls ur ramen för IT-PC-stationer

2.att

ge förvaltningen i uppdrag att under året ompröva och omförhandla
möjliga hyresavtal på Gullberna Park och övriga lokaler samt utreda
möjligheten att lokalisera berörda verksamheter på Gullberna Park till
befintliga skollokaler

3.att

ge förvaltningen ett förnyat uppdrag att se över resursfördelningssystemet till barnomsorgen

4.att

påbörja arbetet med att ta fram underlag för projektering av bibliotek/
mediatek i Ramdala och Tving

5.att

Barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att senast den 2000-05-01
presentera en kostnadsjämförelse och tendenser mellan jämförbara
kommuner

6.att

Barn- och ungdomsnämnden vid sitt augustisammanträde ger förvaltningen budgetdirektiv inför arbetet med internbudget för år 2001

7.att

utöver förvaltningens förslag om 3.280 mkr att tillföras reserven, tillsvidare under första halvåret 2000, lägga 400 tkr för hyra/annuitet och
mindre lokalanpassningar

8.att

400 tkr avseende resurs för verksamhetsutveckling läggs som ett
uppdrag till presidiet att fatta beslut om

9.att

Rödeby erhåller ytterligare 350 tkr i rörlig resurs. Övriga
rektorsområdens rörliga del minskas därmed proportionellt

10.att i övrigt godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för år 2000
2000-01-12
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11.att i övrigt godkänna förslag till resursfördelning till rektorsområdena för
år 2000
12.att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg
(kooperativ etc) år 2000
13.att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska
justeringar i internbudget och resursfördelningar.
Tack
Ordföranden framför ett stort tack till alla som medverkat i arbetet med
framtagande av förslaget till internbudget och resursfördelning.
Ordföranden tackar speciellt Mikael Thornéus för ett gediget arbete såväl i
förvaltningen som i nämnden och önskar honom lycka till med nya arbetsuppgifter i Utbildningsförvaltningen.
_____________________

2000-01-04
R Bengtsson
Kommunstyrelsen
Akten
-
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§5

Redovisning av åtgärder för att förbättra internkontrollen av
arbetsmiljön

Kommunstyrelsen begärde i en skrivelse till nämnderna 1999-08-10 att dessa
skulle redovisa åtgärder för att förbättra internkontrollen av arbetsmiljön senast i oktober 1999.
I svar till Kommunstyrelsen lämnades redovisning samt framfördes en
begäran att få återkomma med redovisning av åtgärder senast i januari
2000.
En partssammansatt arbetsgrupp bestående av ledningspersonal,
huvudskyddsombud och representanter från Barn- och ungdomskontoret
har under hösten 1999 arbetat fram rutiner för internkontrollarbetet.
Rutinerna skall kompletteras i början av 2000 med bl a mallar för
skriftlig delegering och fördelning av arbetsuppgifter samt rutiner för
elsäkerhetskontroll.
Internkontrollrutinerna omfattar bl a
- olika handlings- och åtgärdsplaner av vilka rutinbeskrivningar, ansvar och
befogenheter framgår
- grunden för förvaltningens internkontrollarbete
- samverkansgruppernas dagordning (skall alltid innehålla arbetsmiljöfrågor)
- ansvaret för arbetsmiljöarbetet
- elevernas deltagande i arbetsmiljöarbetet
- spridning av kunskap om arbetsmiljölag m m
- arbetsmiljöansvaret
- möjlighet att delta vid förändringar på arbetsplatsen
- löpande arbetsmiljöarbete
- rutiner vid brister i fastighetsunderhåll
- rapportering av arbetsskador och tillbud
- årlig dokumentation
- skapande av en god arbetsmiljö.
Arbetsutskottet föreslår ett förtydligande så att det klart framgår att
arbetsskador, tillbud och arbetsrelaterade sjukdomsfall innefattar såväl
fysiska som psykiska skador.
2000-01-04

14

-

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta, med ovan
redovisade förtydligande,
att

internkontrollrutinerna överlämnas till Kommunstyrelsen såsom
Barn- och ungdomsnämndens redovisning av åtgärder för att förbättra internkontrollarbetet.

---------------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
_______________________
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K Edvinsson
A Eklund
R/Stu
Sturkö lokala styr.
Akten
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§6
Ledamöter i lokal styrelse för Sturkö skola
Barn- och ungdomsnämnden har 1998-09-14 beslutat om ledamöter till
lokal styrelse för fritidshem, förskoleklass och skola på Sturkö.
Styrelsen består av nio ledamöter och tre ersättare. Utöver rektor, som är
självskriven ledamot, ingår fem företrädare för elevernas vårdnadshavare och
tre företrädare för de anställda vid skolan. Av ersättarna skall tre företräda
vårdnadshavare och två företräda de anställda.
Representanter för vårdnadshavare väljs för en tid av två år. Då val sker
första gången skall tre väljas för ett år.
De anställdas representanter väljs för en tid av två år. Då val sker första
gången skall en väljas för ett år.
Med anledning av ovanstående har fyllnadsval skett 1999-11-18 och
den lokala styrelsen föreslår följande:
Föräldrarepresentanter
Monika Bergkvist
omval ordinarie mandattid 2 år fr o m 991118
Kerstin Frändebo
nyval ”
”Jan-Erik Johansson
omval ersättare ”Personalrepresentanter
Ingrid Wassberg
nyval ordinarie
Monica Thörnberg
”
”
Helena Holzwilder
”
ersättare
Linda Norlin
”
”

mandattid 2 år fr o m 991118
”””

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

fastställa ovanstående förslag till ledamöter och ersättare i
Sturkö lokala styrelse.

-------------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
_______________________

2000-01-12
C-U Persson
Kommunstyrelsen
R/Rö
Akten
-
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§7
Yttrande över motion om trafiksituationen vid Rödebyskolan
Barn- och ungdomsnämnden har för yttrande erhållit motion från
Ingegerd Holm, s, angående trafiksituationen vid Rödebyskolan.
Av yttrandet framgår att vägen förbi Rödebyskolan har 30 km som
hastighetsbegränsning under skoltid. Denna hastighetsbegränsning bedöms vara
väl etablerad och fungerande. Skolpoliserna gör också en betydande
trafiksäkerhetshöjande insats vid övergångsställena intill Rödebyvägen. Skolan
har ej krävt ytterligare åtgärder för att sänka hastigheten. Däremot borde
Vägverket prioritera en bra gång- och cykelväg genom Rödeby samhälle.
Barn- och ungdomsnämnden bedömer att det stora trafikproblemet gäller
den egna busslingan. Fållsystemet kring slingan skall dock förlängas med
10-15 meter för att öka säkerheten för barnen. Detta kommer att ske
under våren 2000.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

yttra sig över motionen enligt ovanstående.

-------------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag
______________________

2000-01-12

-

17

§8
Kurser och konferenser
Barn- och ungdomsnämnden föreläggs inkomna kurser och konferenser.
Ärendet föranleder ingen åtgärd.
_____________________
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§9
Övriga ärenden
1.

Förberedelseklassernas eventuella flyttning till Sunnadalsskolan

Ordföranden rekapitulerar vad som varit föremål för diskussion avseende
Sunnadalsområdets framtid kontra friskolan Musikuggan och förberedelseklasernas eventuella flyttning från Kungsmarksskolan till Sunnadalsskolan.
Ärendet skall handläggas av skolledningen inom Sunnadals rektorsområde.
Om skolledningen väljer att låta förberedelseklasserna vara kvar i Kungsmarksskolan, får rektorsområdet ta de ekonomiska konsekvenser detta
innebär, dvs flyktingbarnen skall ha samma tillgång till bra lokaler som
Sunnadalsskolans elever. Detta kan innebära betydligt mindre ombyggnad av
Sunnadalsskolan.
Nämnden lägger informationen till protokollet.
2.

Utbudet av barntillsyn

Annicka Engblom, m, tar upp till diskussion massmedias skrivelser om
begränsat utbud av barntillsyn.
Solvig Ohlsson redovisar rutinerna vid placering av barn i förskolan.
Hon poängterar att både dagbarnvårdareverksamhet och övrig förskoleverksamhet är utmärkta val av tillsyn för barnen och kompletterar
varandra. En övervägande del av föräldrarna väljer dock tillsyn i förskoleverksamhet i stället för hos dagbarnvårdare.
3.

Svar på skrivelse från Bo Palmgren ang skolskjutsar

Ordföranden meddelar att förvaltningen skriftligt kommer att lämna
svar på Bo Palmgrens skrivelse.
_________________________
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§ 10
Meddelanden
Kommunfullmäktige

1999.37 442
§ 220
Svar på motion om allergianpassade
miljöer i skolor och daghem:
Barn- och ungdomsnämnden ges i
uppdrag att till kommunfullmäktige
redovisa resultatet av allergianpassningsprojektet gällande Kyrkskolan och Rosenfeldtskolan
Barn- och ungdomsnämnden skall till
kommunfullmäktige redovisa utbyggnaden av allgergianpassade förskoleavdelningar samt även utreder och eventuellt
inrättar allergianpassade familjedaghem.
Skall redovisad till Kommunfullmäktige
senast 30 september 2000

Kommunfullmäktige

§ 203
Kommunala val
Anita Nilsson, m, utses till ersättare i
Barn- och ungdomsnämnden efter
Stefan Grönqvist

Kommunfullmäktige

1999.88 109
§ 216
Svar på motion om informationskampanj om kommunismens illdåd

Kommunfullmäktige

1995.2 100
§ 210
Svar på motion om välfärdskontrakt
Motionen överlämnas till demokratiutvecklingens arbetsgrupp
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Kommunfullmäktige

1999.132 600
§ 211
Svar på motion om övergången mellan
grundskola och gymnasieskola

Kommunfullmäktige

1999.87 710
§ 212
Svar på motion om kommunal förskola
i Karlskrona

Tekniska nämnden

1999.280 297
§ 178
Förskolelokaler på Trossö
Tekniska nämnden beslutar att godkänna
10-årsförhyrning av förskolelokal i
kv Nordstjärnan

Karlskrona kommuns
revisorer

1999.456 007
Granskning av internutbildning

Skolverket

1997.226 609
Ang genomförd tillsyn över utbildningen vid Friskolan Galären i Karlskrona.
Skolan uppfyller villkoren för godkännande
och har därmed rätt till bidrag från elevernas
hemkommuner

Delegationen för IT i
skolan, ITiS

1999.237 047
Utbetalning av statsbidrag för infrastruktur
och e-post. Karlskrona erhåller 1.631.221
kronor för 1999

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesplan för år 2000

Intagningsnämnden/
Chapmanskolan

Protokoll från sammanträde 1999-12-09
samt verksamhetsberättelse och statistik
läsåret 1999/2000 samt information om
intagning till gymnasieskolan läsåret 2000/
2001

Ronneby kommun

Protokollsutdrag avseende läsårstider
2000/2001

_______________________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 15.55

Beslutande

Patrik Hansson, s
Kerstin Andersson, s
Claes Bothén, kd
Inga-Lill Siggelsten, kd
Nadja Medic, s
Roland Andréasson, s
Laila Karlsson, s
Rickard Ferm, s
Kerstin Andersén, s
Eva-Britt Dahlström, s
Annicka Engblom, m
Thomas Nilsson, m
Marie-Louice Norethun, m
Anita Nilsson, m
Michael Börjesson, v
Bo Palmgren, c
Jan-Olof Petersson, fp
Göran Eliasson, s
Ingela Magnevall, v
Inga-Lill Siggelsten, kd
Lena Gustafsson, fp
Nadja Medic, s

Utses att justera

Laila Karlsson

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2000-03-01 kl 10.00

Underskrifter

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande (t o m kl 10.00)
i ledamots ställe (fr kl 10.00)
i ledamots ställe (kl 08.30-13.30)
ledamot (fr kl 13.30)
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot
ersättare
ersättare
ersättare (kl 08.30-10.00)
ersättare
ersättare (kl 13.30-15.55)
forts nästa sida

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 11-25
Ordförande _______________________________________

Justerande _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2000-03-01
Intygar i tjänsten

2000-02-23

forts

Övriga deltagande

Kurt Edvinsson
tf barn- och ungdomschef
Rolf Bengtsson
PA-chef
Anders Giheden
pedagogisk samordnare
Patrik Svensson
ekonom
Ingrid Bergström
nämndsekreterare
___________________________________________________________________

2

2000-02-23

3

-

R Bengtsson
Akten

§ 11
Aktuell information
1.

Förvaltningsövergripande kompetensutvecklingsplan för år 2000

Rolf Bengtsson informerar om rubricerade kompetensutvecklingsplan.
Kompetensutvecklingsinsatserna kan organisatoriskt beskrivas på flera nivåer;
Förvaltningsgemensamma insatser, Utvecklingscentrum, Resurscentrum, IT-pedagogerna samt kompetensutveckling ordnad av rektorsområdena.
Rolf Bengtsson redovisar vad de olika nivåerna innehåller för utbildnings-/
utvecklingsinsatser. Materialet kommer även att redovisas som särskild bilaga
till internbudgeten.
Arbetutskottet tar informationen till protokollet. Barn- och ungdomsnämnden
kommer att delges samma information.
----------------------------Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
_____________________
-
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§ 12
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av ordföranden, barn- och ungdomschefen,
utvecklingschefen, kanslichefen, PA-chefen, PA-sekreteraren, pedagogiske
samordnaren samt av rektorerna i Trossö, Wämö, Sunnadal, Lyckeby,
Spandelstorp, Kronotorp, Jämjö, Ramdala och Nättraby rektorsområden
redovisas vid sammanträdet.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
Bo Palmgren, c, ställer frågor om delegationsbeslut avseende anställnings
upphörande.
Rolf Bengtsson lämnar upplysningar i ärendet.
Annicka Engblom, m, ställer frågor beträffande förordnanden på fyra samordnartjänster.
Kurt Edvinsson redovisar att endast fyra samordnartjänster var aktuella.
Inom Nättraby och Sunnadals rektorsområden blir ingen förändring. Där är
rektor tillika chef förordnad i tidigare skede.
Jan-Olof Petersson, fp, ställer frågor om IT-tjänst.
Rolf Bengtsson redovisar nuläget avseende tjänsten.
___________________
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1999.69 042
K Kjellgren
Kommunstyrelsen
K Edvinsson
Akten

§ 13
Bokslut 1999
Bokslutet för 1999 för Barn- och ungdomsnämnden omfattar
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och särskola.
Bokslutet omfattar
- årets händelser 1999
- resultaträkning
- balansräkning
- finansieringsanalys
- specifikationer
- bokslut per verksamhetsområde
- intäkter och kostnader
- statistik och nyckeltal.
- kommentarer till bokslutet.
Driftbudgeten för 1999 omfattade 581,6 mkr. Resultatet för 1999 visar ett positivt
resultat på 2,7 mkr. Ett något bättre resultat än de prognoser som tagits fram under
året. Orsaken till detta är bl a minskning av semesterlöneskulden. Orsaken till
svårigheterna tidigare att få bättre prognoser är införandet av nytt personalsystem.
Detta har också påverkat möjligheterna att kontinuerligt följa utvecklingen inom
rektorsområdena. Med anledning härav kommer utfallet från rektorsområdena att
analyseras ytterligare för att säkerställa respektive områdesorganisation utifrån
beslutad internbudget för 2000.
Till större budgetavvikelser, jämfört med internbudget 1999, lämnas kortfattade
kommentarer, exempelvis
- resursfördelning till rektorsområden grundskola/förskola ca –3.800 tkr
- barn- och ungdomskontoret
+ 214 tkr
- utvecklingscentrum
+ 350 tkr
- resurscentrum
+ 545 tkr
- resursskolan
+ 300 tkr
- lokaler
+ 797 tkr
- facklig tid
- 422 tkr
Viktiga händelser under 1999 har varit:
- En ny skolplan har utarbetats som gäller för perioden 2000-2002.
En utvärderingsplan med prioriterade områden kompletterar planen.
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- Förutom kontinuerlig uppföljning av verksamheten har utvärderingar,
gjorts gällande åtgärdsprogram inom förskola och grundskola, olika
utvecklingsprojekt, verksamhetsbesök m m vilket redovisas i en
rapportserie.
- Sturkö skola har färdigställts.
- Om- och tillbyggnad av Nättraby skola har påbörjats.
- Arbete med utveckling av Sunnadalsskolan pågår.
- En engelsk sektion har tillkommit på Sunnadalsskolan.
- En Montessorisektion har tillkommit på Sunnadalsskolan.
- Friskolorna Svettpärlan och Galären har utökat sin verksamhet.
-Friskolan Musikugglan har under året fått tillstånd att starta
kommunens tredje friskola fr o m hösten 2000.
- IT-satsningarna fortskrider i enlighet med nämndens IT-strategi.
- Antalet barn inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg har
trots låga födelsetal minskat marginellt, beroende på inflyttning samt
ökad efterfrågan.
- Ytterligare dagbarnvårdarlokaler har förhyrts för att kunna genomföra det nya dagbarnvårdaravtalet.
- Antalet familjedaghem har minskat, vilket innebär en större efterfrågan på förskolor främst i kommunens centrala delar samt i
Nättraby och Lyckeby.
- En svag ökning av antalet elever inom förskoleklass och grundskola
- Fortsatt kraftig tillströmning av antalet elever inom särskolan, vilket
innebär utökade resurser såväl personellt, som lokalmässigt.
- Resursskolans andra avdelning har igångsatts.
- Resurscentrum och skolsköterskeorganisationen har förstärkts enligt
tidigare nämndbeslut.
- Omflyttning sker mot kommunens centrala delar, vilket ställer krav
på nya enheter och lokaler.
- Det finns omfattande önskemål om förändringar av lokaler för att
underlätta den pågående verksamhetsutvecklingen.
- Beslut om organisatoriska förändringar innebär bl a en förstärkning
till områdena med intendenttjänster.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

godkänna upprättat bokslut 1999 för överlämnande till kommunstyrelsen.

2000-02-23
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

godkänna upprättat bokslut för 1999 för överlämnande till
kommunstyrelsen.

Därutöver beslutar Barn- och ungdomsnämnden
att

uppdra åt presidiet att komplettera bokslutet med ytterligare text
avseende resultatet för 1999 samt planerade åtgärder för de
närmaste åren.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
______________________
Protokollsanteckning
Ordföranden tackar alla som medverkat till ett gott resultat i bokslutet.
______________________
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1999.201 291
S Ohlsson
Tekniska nämnden
Ekonomerna
R/Fridlevstad
Akten

§ 14
Ventilation i Tvings skola
Solvig Ohlsson redovisar behovet av förbättrad ventilation i Tvings skola.
Smärre förbättringar av ventilationen har gjorts tidigare, men inte gett önskat
resultat.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag på ny och modern
ventilationsanläggning till skolan. Investeringskostnaden blir drygt 1.300 tkr.
Delar av investeringskostnaden finansierar Tekniska förvaltningen
som underhållskostnad, medan resterande 1 mkr måste täckas genom en
hyresökning. Hyresökningen beräknas till 85.800 kr/år.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med tjänstemannaförslaget att Barn- och
ungdomsnämnden beslutar
att

uppdra till Tekniska nämnden att genomföra ventilationsombyggnaden i
Tvings skola enligt framtaget förslag samt

att

medel för den ökade hyreskostnaden på cirka 85.800 kronor tas ur
reserven för mindre lokalanpassningar.

-----------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
____________________
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2000.73 055
R Bengtsson
I Bergström
Akten
§ 15
Ett första steg mot karriärtjänster
Barn- och ungdomskontoret har tagit fram ett förslag till ett första steg
mot karriärtjänster – kurs i forskningsmetodik.
Såväl i läraravtalet som i nämndens förslag till skolplan anges att karriärtjänster skall tillskapas inom lärarområdet.
Syftet med karriärtjänsterna skall vara:
- att bidra till kunskapsutveckling som genererar pedagogisk- och
verksamhetsutveckling i förvaltningen, och om möjligt tillför även
lärarutbildningen ny kunskap
- att tillskapa andra karriärvägar/utvecklingsmöjligheter för lärare utöver
skolledartjänster.
En kurs i forskningsmetodik föreslås upphandlas med följande förutsättningar
(medel finns avsatta i internbudget 2000):
a) Kursen skall omfatta 10 p, vari skall ingå 5 p aktionsforsknings och
5 p utvärdering/dokumentation
b) Kursen genomförs i ¼ fart med start höstterminen 2000
c) Kursen erbjuds cirka 25 anställda
d) Kursen genomförs i huvudsak som fritidsstudier, där arbetsgivaren
står för kurskostnad, litteratur, eventuella externa resor samt eventuella
övriga omkostnader. Kurssammankomster förläggs i så hög utsträckning
som möjligt till Karlskrona och kombineras med studier via datakommunikation.
De som genomgått kursen erbjuds att föreslå forsknings-/utvecklingsprojekt.
De som presenterar de fem mest intressanta skall erbjudas att arbeta på
karriärtjänster, vilket innebär att viss del av arbetstiden avsätts till forskning
med direkt anknytning till verksamhetsutveckling.
Arbetsutskottet beslutar att en kontinuerlig uppföljning skall ges till
arbetsutskottet .
Beslutförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden att beslut i ärendet
tas på nämndens februarisammanträde.
-------------------------
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

upphandla kurs i forskningsmetodik, med ovan angivna inriktning
och målsättning.

______________________
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A Giheden
1999.461 610
Utbildningsdepartementet
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäkt.
Akten
§ 16
Ansökan om försöksverksamhet utan timplan
Regeringskansliet har erbjudit kommunerna att delta i försöksverksamhet med
utbildning utan timplan i grundskolan. Karlskrona kommun anser sig uppfylla
de nationellt fastställda krav som förutsätts för att erhålla möjlighet att delta i
rubricerade försöksverksamhet.
Genom att delta i försöksverksamheten vill Karlskrona kommun flytta fokus
från timplanens tidsstyrning mot en alltmer renodlad kunskaps- och
färdighetsstyrning utifrån läroplanens helhetssyn på barn och ungdomar.
Det primära målet skall vara hur målen uppfylls och inte hur mycket tid som
används. En utbildning utan timplan skall sålunda öka förutsättningarna för
våra skolor att organisera utbildning med individuella scheman och
individuella studieprogram. Försöksverksamheten skall även inrymma
förutsättningar för deltagande skolor att göra avvikelser och profileringar efter
lokala behov och önskemål. Skolplanens prioriterade områden skall utgöra
gemensamma utgångspunkter och övergripande riktlinjer för samtliga skolor i
försöket.
I ansökan redovisas hur förankring av försöksverksamheten skall ske avseende
elevers och föräldrars delaktighet.
Barn- och ungdomsnämnden kommer att lägga det praktiska ansvaret för
försöksverksamheten på kommunens barn- och ungdomschef och ytterst på
ansvarig rektor. För genomförande, kvalitetssäkring, uppföljning och
utvärdering svarar förvaltningens utvecklingsfunktion. Stöd för försöksverksamheten kommer att vara Utvecklingscentrum och Resurscentrum.
Kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering skall ingå som en del i Barn- och
ungdomsnämndens årliga utvärderingsplan.
Övriga krav av Timplanedelegationen, såsom information till andra kommuner
och skolor om genomförande och utvärderingsresultat, samt möjlighet för
kommunledning, skolledning och lärare att delta i nätverksmöten, seminarier
och uppföljning och forskningsprojekt med anledning av försöksverksamheten,
anser Barn- och ungdomsnämnden som viktiga för skolutvecklingen.

2000-02-23
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget
att

enligt skrivelsen ovan, ansöka om deltagande i försöksverksamheten med
utbildning utan timplan i grundskolan samt

att

informera Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige avseende ansökan
om försöksverksamheten.

---------------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
_______________________
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2000.64 611
A Giheden
Kommunfullmäktige
Akten

§ 17
Rapport avseende garanterad utbildnings- och utvecklingsnivå
I de direktiv Kommunfullmäktige ålagt nämnderna avseende deras arbete med
treårsbudgeten för åren 2000-2002 ingår nedanstående att-sats
”att ge Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden i uppdrag att
presentera förslag som innebär garanterad utbildnings- och utvecklingsnivå individuellt för alla elever efter genomgången grundskola
respektive gymnasieskola.”
Barn- och ungdomsförvaltningen har sammanställt en rapport som visar
- de åtgärder grundskolans rektorsområden vidtagit för att uppnå den
individrelaterade utbildnings- och utvecklingsgarantin
- i vilken mån ytterligare insatser planeras för att stärka läromiljön
- vilka förutsättningar som krävs för att optimalt kunna förverkliga garantin
- andelen barn och ungdomar i behov av extraordinära insatser samt
- de kostnader aktiva stödinsatser för dessa barn och ungdomar medför.
Rapporten omfattar även
- en inledande sammanfattning av förslag till åtgärder för att uppnå en individrelaterad utbildnings- och utvecklingsgaranti och
- en listning av rektorsområdenas utgångspunkter och bedömningsgrunder
för sitt arbete samt
- en sammanställning av antalet elever som gick ut skolår 9 våren 1999,
och saknade betyg i minst ett kärnämne.
Den samlade bilden visar en stor aktivitet på rektorsområdena och en allmän
inriktning att tilldelade ekonomiska medel ska användas på ett sådant sätt, att
tillräckliga resurser alltid garanteras barn och ungdomar i behov av särskilt
stöd. Största hindret upplevs i första hand vara de senaste årens nedskärningar
men också att lokalerna inte är anpassade efter nuvarande läroplaners krav.
Rektorsområdenas årliga kostnad för aktiva stödinsatser uppgår till cirka 35
mkr. Årlig kostnad, för att täcka behov som inte ryms inom nuvarande budget,
beräknas till cirka 12 mkr.
Ordföranden framför ett stort tack till berörda tjänstemän för ett mycket gott
arbete.
Ärendet återkommer på nämndens februarisammanträde.
---------------------------
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar
att

uppdraget, att presentera förslag som innebär garanterad utbildningsoch utvecklingsnivå för alla elever efter genomgången grundskola,
anses fullgjord samt

att

tillföra Barn- och ungdomsnämnden 12 mkr utöver tilldelade medel
för att uppnå den individrelaterade garantin.

Särskilda yttranden
Bo Palmgren, c, lämnar särskilt yttrande, vilket bifogas protokollet.
Annicka Engblom, m, Ingalill Siggelsten, kd och Jan-Olof Petersson, fp
lämnar särskilt yttrande, vilket bifogas protokollet.
___________________
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2000.74 002
K Edvinsson
I Andersson
I Bergström
Akten

§ 18
Delegationsordning och verkställighetsplan
Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning har under hösten 1999
varit föremål för översyn. Översynen har resulterat i ett förslag till ändringar i
delegationsordning och verkställighetsplan. Förslaget är baserat på de behov
som uppkommit sedan planen fastställdes av Barn- och ungdomsnämnden
1997-02-25 samt tillkommande beslutade ändringar och kompletteringar av
delegationsplanen. De av revisorerna lämnade allmänna synpunkterna har
beaktats och arbetats in i delegationsplanen.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut vid
nämndens februarisammanträde.
-----------------------------Yrkanden
Annicka Engblom yrkar följande å borgerliga gruppens vägnar:
1.2 Öppna ny förskole- och barnomsorgsverksamhet
1.2.1 Bevilja tillstånd för enskild förskola, fritidshem/
förskoleklass
2.3 Ändring av timplaner; delegationen bör ligga på rektor
4.1 Organisation av skolhälsovårdsverksamheten; delegationen bör
ligga på Utvecklingschefen med vidaredelegation till rektor
4.3 Organisation av psykolog- och kuratorsverksamheten; delegationen bör ligga på Utvecklingschefen med vidaredelegation
till rektor
5.2.1 Tillsvidareanställning och visstidsanställning av rektor;
Tillsvidareanställning
Visstidsanställning (ingen ändring)
5.2.3 Tillsvidareanställning och visstidsanställning av funktionchef
7.2 Förhyrning av lokaler och anläggningar samt uppsägning av
hyreskontrakt;
7.2.1 Kontrakt som löper på mer än 10 år ändras till högst 1 år
med förvaltningschefen som delegat
7.2.2 Kontrakt som löper på högst 10 år ändras till mer än 1 år
(nämndärende)
2000-02-23
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Ändring
Ändring
Avslag
Avslag
Ändring
Ändring
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Kerstin Andersson, s, yrkar följande:
1.2
Avslag på borgerliga gruppens yrkande
1.2.1 Avslag på borgerliga gruppens yrkande
2.3
Avslag på borgerliga gruppens yrkande
4.1
Bifall till borgerliga gruppens yrkande
4.3
Bifall till borgerliga gruppens yrkande
5.2.1 Bifall till borgerliga gruppens yrkande
5.2.3 Avslag till borgerliga gruppens yrkande. Ärendet bör
dock kompletteras med anmärkningen ”I samråd med
BUN:s arbetsutskott”
6.13.2 Inköp i övrigt mindre än 3 basbelopp bör kompletteras
med ”Inom budgetram”
6.13.3 Inköp i övrigt mer än 3 basbelopp bör kompletteras med
”Inom budgetram”
7.2.1 Bifall till borgerliga gruppens yrkande
7.2.2 Bifall till borgerliga gruppens yrkande

Ändring
Ändring

Michael Börjesson, v, yrkar följande:
2.3
Bifall till borgerliga gruppens yrkande
4.1
Bifall till borgerliga gruppens yrkande
4.3
Bifall till borgerliga gruppens yrkande
5.2.1 Bifall till borgerliga gruppens yrkande
5.2.3 Bifall till Kerstin Anderssons yrkande
6.13.2 Bifall till Kerstin Anderssons yrkande
6.13.3 Bifall till Kerstin Anderssons yrkande
Borgerliga gruppen yrkar även bifall till 6.13.2 och 6.13.3.
Propositionsordning
Ordföranden ställer borgerliga gruppens yrkande 1.2 och 1.2.1 mot Kerstin
Anderssons avslagsyrkanden.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå borgerliga gruppens yrkande.
Ordföranden ställer borgerliga gruppens yrkande 2.3 mot Kerstin Anderssons
avslagsyrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå borgerliga gruppens yrkande.
Votering
Votering begärs.
2000-02-23
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Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller
borgerliga gruppens yrkande röstar ja, den som bifaller Kerstin Anderssons
avslagsyrkande röstar nej.
Ja
Patrik Hansson, s
Kerstin Andersson, s
Roland Andréasson, s
Laila Karlsson, s
Kerstin Andersen, s
Eva-Britt Dahlström, s
Annicka Engblom, m
Thomas Nilsson, m
Michael Börjesson, v
Bo Palmgren, c
Jan-Olof Petersson, fp
Rickard Ferm, s
Marie-Louice Norethun, m
Anita Nilsson, m
Inga-Lill Siggelsten, kd

Nej
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat
i enlighet med borgerliga gruppens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på 4.1, 4.3 och 5.2.1.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med borgerliga gruppens
förslag.
Ordföranden ställer borgerliga gruppens yrkande 5.2.3 mot Kerstin
Anderssons avslagsyrkande och tillägg.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Kerstin Anderssons
förslag.
Ordföranden ställer proposition på Kerstin Anderssons förslag beträffande
6.13.2 och 6.13.3.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget 7.2.1 och 7.2.2 mot borgerliga
gruppens ändringsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med borgerliga gruppens
yrkande.
2000-02-23
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Vidare fastställer nämnden följande ändringar:
5.2.8 Anställning av personal som inte är rektorsområdesplacerad
5.2.8.1 Anställning med lönebidrag

Anmäles
Anmäles

5.9.2 Fastställande av arbetstidens förläggning (personal
i områden)
5.9.3 Fastställande av arbetstidens förläggning (skolmåltidspersonal)
-

Ej anmäles
Ej anmäles

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat om följande
ändringar i förslaget till delegationsordning och verkställighetsplan:
2.3
4.1

Ändring av timplaner
Organisation av skolhälsovårdsverksamheten

4.3

Organisation av psykolog- och kuratorsverksamheten

5.2.1a Tillsvidareanställning av rektor
5.2.1b Visstidsanställning av rektor
5.2.3 Tillsvidareanställning och visstidsanställning av
funktionschefer
6.13.2 Inköp i övrigt mindre än 3 basbelopp
6.13.3 Inköp i övrigt mer än 3 basbelopp
Förhyrning av lokaler och anläggningar samt uppsägning av hyreskontrakt;
7.2.1 Kontrakt som löper på högst 1 år
7.2.2 Kontrakt som löper på mer än 1 år
5.2.8 Anställning av personal som inte är rektorsområdesplacerad
5.2.8.1 Anställning med lönebidrag
5.9.2 Fastställande av arbetstidens förläggning (personal
i områden)
5.9.3 Fastställande av arbetstidens förläggning (skolmåltidspersonal)

Delegat rektor
Delegat UC
Vidaredeleg R
Delegat UC
Vidaredeleg R
Nämndbeslut
Delegat FC
Kompletteras
med texten: I
samråd med
BUN:s AU
Kompletteras
med texten:
Inom budgetram
Kompletteras
med texten:
Inom budgetram

7.2

Delegat FC
Nämndärende
Anmäles
Anmäles
Ej anmäles
Ej anmäles

____________________
2000-02-23
1999.342 002
Kommunens revisorer
K Edvinsson
Akten
§ 19
Yttrande över revisionsrapport angående delegation

19

Karlskrona kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och
nämndernas delegationsordningar. Revisorerna har därvid påtalat vissa
förändringar i upplägg samt förtydligande av bl a rutinbeskrivningar.
För Barn- och ungdomsnämndens del överensstämmer nuvarande
delegationsordning i stort med de intentioner revisorerna har både vad gäller
upplägg och indelning i ärendegrupper.
Nämndens delegationsordning har under hösten 1999 varit föremål för översyn.
I denna översyn har också beaktats de synpunkter revisorerna haft i rapporten.
Revisorernas allmänna synpunkter för samtliga förvaltningar redovisas och
vilka åtgärder Barn- och ungdomsnämnden vidtagit.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget
att

till kommunrevisionen överlämna ovan redovisat yttrande vari framgår
vilka åtgärder Barn- och ungdomsnämnden vidtagit med anledning av
revisorernas synpunkter.

-----------------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
_______________________

2000-02-23
-

-

20

1999.450 059

§ 20
Yttrande över motion om jämställdhet och offentlig upphandling
Miljöpartiet de Gröna har överlämnat rubricerade motion till fullmäktige.
Miljöpartiet anser att leverantörers jämställdhetsplan bör efterfrågas vid
kommunens offentliga upphandling av varor och tjänster.
Miljöpartiet föreslår Kommunfullmäktige besluta
”att vid all offentlig upphandling av varor och tjänster efterfråga företagets
jämställdhetsplaner
att det sker en återkoppling så att upphandlingsenheten respektive annan
upphandlande part i kommunens förvaltning, varje år gör en
utvärdering.”
Barn- och ungdomskontoret har upprättat yttrande över motionen.
Arbetsutskottet återremitterar yttrandet till Barn- och ungdomskontoret.
Ärendet återkommer till Barn- och ungdomsnämndens februarisammanträde
för beslut.
-----------------------------Barn- och ungdomsnämnden föreläggs upprättat förslag till yttrande över
motionen.
Av yttrandet framgår att motionens två att-satser inte påverkar förvaltningens
verksamhet nämnvärt. Om Kommunfullmäktige avser att införa sådana upphandlingsrutiner har nämnden inget att erinra mot detta.
Eventuella ekonomiska konsekvenser får kommunens upphandlingsenhet
bedöma.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

yttra sig över motionen i enlighet med ovan redovisat förslag.

______________________

2000-02-23
-

-
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1999.59 001

§ 21
Utseende av kontaktpolitiker
Kontaktpolitikeruppdraget i Trossö rektorsområde, särskolan och särskolans
frivilliga skolformer, Amiralitetsskolan, Fantasi personalkooperativ,
Stumholmens föräldrakooperativ och Friskolan Galären är vakant då Stefan
Grönqvist, m, avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden.
Annicka Engblom föreslår på moderaternas vägnar att Anita Nilsson, m,
utses till kontaktpolitiker i ovanstående områden.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

utse Anita Nilsson till kontaktpolitiker i Trossö rektorsområde, särskolan
och särskolans frivilliga skolformer, Amiralitetsskolan, Fantasi
personalkooperativ, Stumholmens föräldrakooperativ och Friskolan
Galären.

---------------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
_______________________

2000-02-23
K-G Svenson
I Bergström
A Söderström
Akten
-
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1998.396 003

§ 22
Utseende av ledamot i arbetsutskottet
Annicka Engblom, m, har i skrivelse 2000-02-10 avsagt sig uppdraget som
ledamot i Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott.
Annicka Engblom tackar för ett trevligt samarbete i arbetsutskottet och föreslår
som sin ersättare Karl-Gösta Svenson, m.
Ordföranden tackar Annicka Engblom för hennes aktiva arbete i arbetsutskottet.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

utse Karl-Gösta Svenson till ledamot i Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott.

--------------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
______________________

2000-02-23
-

-

§ 23
Kurser och konferenser
Inga kurser eller konferenser föreligger vid dagens sammanträde.
______________________
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-
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§ 24
Övriga ärenden
1.
Holmsjö brukarråd m fl
Jan-Olof Petersson, fp, tar upp till diskussion skrivelse från Holmsjö brukarråd
m fl som delgetts nämndledamöterna.
Ordföranden kommer att besvara skrivelsen tillsammans med Solvig Ohlsson.
Ärendet återkommer i lokalplanen.
2.
Interpellation
Bo Palmgren, c, har ställt en interpellation till Björn Fries med förslaget att
dela upp Chapmanskolan i mindre enheter. Bo Palmgren ställer sig positiv till
en sådan enhet på Sunnadalsskolan.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till handlingarna.
3.
Intendenttjänsterna
Thomas Nilsson, m, ställer frågor i ärendet.
Kurt Edvinsson meddelar att 43 sökande anmält intresse för tjänsterna.
Många av dessa har en utmärkt bakgrund och är mycket kvalificerade.
11 sökande har varit kallade till intervjuer. Av dessa bedöms 5-6 mycket
intressanta.
______________________

2000-02-23

25

-

§ 25
Meddelanden
Kommunstyrelsen

1999.309 029
§ 40
Nämndernas svar om vilka åtgärder som skall
vidtas för att intensifiera internkontrollarbetet

Kommunfullmäktige

1999.143 042
§ 10
Budget- och verksamhetsuppföljning 1999

Kommunfullmäktige

1998.407 291
§ 15
Svar på motion om idrottshall i Nättraby
skola
Fullmäktige uppdrar åt Barn- och ungdomsnämnden att i samband med framtida utbyggnad av skolor ta ansvar för att på ett bra sätt i
tidigt skede samordna eventuell byggnad av nya
idrottshallar.

Kommunfullmäktige

1997.207 027
§ 19
Svar på motion om interna kurser och
konferenser.
Fullmäktige beslutar att i den mån av att det
finns tillgängliga och lämpliga konferenslokaler inom kommunen skall konferenser och
dylikt förläggas inom kommunen.

Kommunfullmäktige

1997.210 622
§ 23
Svar på motion om samordnad bespisning
skola/barnomsorg.

2000-02-23

26

-

-

Skolverket

1999.209 609
Beslut angående ansökan om godkännande
av och rätt till bidrag till en fristående grundskola i Karlskrona kommun.
Skolverket avskriver ärendet då Nancy Anglert
återkallat sin ansökan.

Solveig Svensson

Hjärtligt tack för gåvan vid pensionsavgång.

Carin Svensson
Vedebyskolan

Många tack för uppvaktningen på 50-årsdagen.

Brit Hedberg-Nilsson

Varmt tack för uppvaktningen vid pensionering
från Lyckebyskolan

_____________________

2000-03-22

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 14.55

Beslutande

Patrik Hansson, s
Kerstin Andersson, s
Claes Bothén, kd
Rickard Ferm, s
Roland Andréasson, s
Laila Karlsson, s
Nadja Medic, s
Kerstin Andersén, s
Eva-Britt Dahlström, s
Annicka Engblom, m
Thomas Nilsson, m
Marie-Louice Norethun, m
Karl-Gösta Svenson, m
Ingela Magnevall, v
Bo Palmgren, c
Jan-Olof Petersson, fp

1.

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
i ledamots ställe
ledamot (fr kl 13.30)
ledamot
i ledamots ställe (08.30-13.30)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
forts nästa sida

Utses att justera

Kerstin Andersén

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2000-03-29 kl 13.15

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 26-34
Ordförande _______________________________________

Justerande _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2000-03-29
Intygar i tjänsten

2000-03-22
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forts

Övriga deltagande

Nadja Medic, s
Göran Eliasson, s
Cecilia Eklund, s
Magnus Manhammar, s
Inga-Lill Siggelsten, kd
Lena Gustafsson, fp

ersättare (fr kl 13.30)
ersättare
ersättare (kl 08.30-11.00, 13.30-14.55)
ersättare
ersättare
ersättare

Kjell Kjellgren
barn- o ungdomschef
Kurt Edvinsson
kanslichef
Anja Eklund
utvecklingschef
Solvig Ohlsson
planeringschef
Rolf Bengtsson
PA-chef
Mats Svensson
ekonomichef
Patrick Svensson
ekonom
Anita Lindell
pedagogisk samordnare
Ingrid Bergström
nämndsekreterare
___________________________________________________________________

2000-03-22
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S Ahlgren/Sp
L Hällqvist, Ly

§ 26
Aktuell information
1.

Lägesrapport från Vedebyskolan

Rektorerna Sune Ahlgren och Lars Hällkvist informerade vid nämndens
januarisammanträde om den problematik som uppstått i Lyckebyområdet,
bl a ökad kriminalitet.
Vid detta tillfälle bestämdes att en uppföljning skulle göras och redovisas vid
nämndens marssammanträde.
Sune Ahlgren och Lars Hällqvist ger en nulägesbeskrivning. Av denna framgår
att stölderna och skadegörelsen minskat kraftigt. Barnen känner inte längre
rädsla för att anmäla när något inträffar, utan känner tillit till att de vuxna
hanterar situationen på bästa sätt.
Det starka engagemanget från föräldrar, personal, skolledning, polismyndighet
och socialförvaltning har gett mycket gott utfall.
Olika aktiviteter och individuella åtgärder har satts in för att fånga upp
ungdomar i riskzonen.
Skolledarna bedömer att skolan nu är tillbaka i ett ”normalläge” för en stor
högstadieskola, men att insatserna fortsätter för att få ned stölder och skadegörelse. Bl a planeras låsta mopedparkeringar, låsbara skåp i anslutning till
olika aktiviteter samt i övrigt fortsatt satsning på att ge eleverna goda värdegrunder i etik och moral.
Nämndledamöterna får möjlighet att ställa frågor till rektorerna.
Ordföranden tackar rektorerna för de kraftfulla insatser som gjorts i området
för att vända trenden från i höstas.
2.

Nya medarbetare

Ordföranden hälsar nye ersättaren Magnus Manhammar, s, och vikarierande
ekonomichef Mats Svensson välkomna.

2000-03-22
-

1999.423 023

3.

4.

Intendenttj.

Brand på Klockarbacken.

Solvig Ohlsson informerar om att det skett en överhettning i ett elskåp
på Klockarbackens förskola. Skadan begränsade sig till rökutveckling.
Verksamheten är stängd idag, men är troligtvis igång redan i morgon
den 23 mars.
4.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera.
5.

Information om intendenttjänster

Kurt Edvinsson informerar om tillsättning av intendenter. Efter intervjuer och
referenstagning har följande fyra förordnats.
Staffan Johansson
Birgitta Wiktorsson
Jonas Persson
Marita Norman

Trossö samverkansområde
Lyckeby samverkansområde
Jämjö samverkansområde
Nättraby 0,5 tjänst

tillträde 3 april
”
3 april
”
3 april
”
17 april

Marita Norman skall därutöver arbeta med övergripande IT-frågor centralt
0,3 tjänst.
Samtliga har en mycket gedigen utbildning och lång arbetslivserfarenhet.
Rekrytering till Rödebytjänsten är aktuellt denna månad.
Diskussioner har förts beträffande Sunnadals tillhörighet. I nuläget verkar
Trossö samverkansområde lämpligast.
Administrativt stöd åt särskolan diskuteras f n på förvaltningen.
Nämnden tar informationen till handlingarna.
--------------------------------

2000-03-22

6.

5.

Köredovisning per den 29 februari

Köredovisning t o m februari månad 2000 redovisas. Redovisningen omfattar
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna
1-5 år är 10 barn och framtida känd väntelista t o m november 2000 är 307
barn. Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 9 barn och framtida känd väntelista 27 barn.
Därutöver finns 98 förskolebarn och 20 skolbarn till arbetssökande.
Solvig Ohlsson redovisar att det troligtvis inte blir någon ökning till hösten.
En minskning sker dock ute i ytterområdena och en ökning sker i centrala
Karlskrona, varför en omfördelning måste ske.
7.

Trafiksituationen i Nättraby

Claes Bothén ställer frågor kring trafiksituationen vid Nättrabyskolan.
Solvig Ohlsson redovisar att Skolvägen är avstängd sedan den 6 mars och
att nytt möte angående trafiksituationen är planerat till den 12 april.
Informationen tas till dagens protokoll.
8.

Framtidens skola

Ordföranden informerar om kvällens möte i Rosenfeldtsskolan angående framtidens skola. Föräldrar, personal och elever i Trossö rektorsområde är inbjudna.
Tisdag den 28 mars kommer ett liknande möte att hållas i Wämöskolans matsal.
Informationen tas till dagens protokoll.
Ordf
I Bergström

9.

Utemiljön Jämjö Kyrkskola

Lena Gustafsson, kontaktpolitiker i Jämjö rektorsområde rapporterar från möte
med miljörådet i Jämjö Kyrkskola angående utemiljön och underhållet av lekredskapen. Strängare EU-regler gör det svårare för föräldrar att hjälpa till.
Claes Bothén informerar om att miljöinformatören i kommunen har både
material och kunskap i frågan.
Ordföranden tar till sig ärendet och återkommer vid ett kommande sammanträde.
________________________

2000-03-22

6.

-

-

§ 27
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av presidiet, barn- och ungdomschefen,
utvecklingschefen, pedagogiske samordnaren, kanslichefen, PA-chefen,
personalsekreteraren samt av rektorerna i Trossö, Wämö, Sunnadal, Lyckeby,
Spandelstorp, Kronotorp, Jämjö, Sturkö, Fågelmara och Särskolans
rektorsområden redovisas vid sammanträdet.
Annicka Engblom, m, ställer frågor om omfattningen av vissa tjänster.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________

2000-03-22

7.

K Kjellgren
M Svensson
P Svensson
Kommunledn.
Akten

2000.92 042
§ 28
Budgetuppföljning per den 29 februari
Barn- och ungdomsnämndens bruttobudget omfattar för närvarande 667,5 mkr,
varav kommunbidraget utgör cirka 600 mkr. Resursfördelningen till de 13
rektorsområdena med förskola/grundskola utgör cirka 2/3 av den totala
budgeten.
Barn- och ungdomsnämnden uppvisade i sitt bokslut 1999 ett positivt
ekonomiskt resultat på 2,7 mkr. För rektorsområdena totalt innebär internboksluten en negativ avvikelse motsvarande –3,3 mkr. Detta kräver en
noggrann uppföljning och anpassning under resten av året för att få balans
mellan internbudget och årets preliminärt tilldelade medel. Till årets
budgetarbete för rektorsområdena skall också tidigare års över/underskott
räknas då dessa påverkar internbudgeten för 2000.
Nya satsningar år 2000 är bl a Framtidens skola; nya skolenheter Sturkö och
Nättraby, ökat ledningsstöd vid administrativa centrum, utökning av tjänster
som IT-pedagog/IT-tekniker samt anslagsfinansiering Sunnadal.
Investeringsbudgeten är f n 7.000 tkr för inventarier till de nya skolenheterna
Sturkö och Nättraby. Cirka 3.100 tkr är fördelade till rektorsområdena och
särskolan (inkl f d Data-U/IT).
Någon egentlig reserv för oförutsedda kostnader finns inte, men ett antal poster
på totalt cirka 4 mkr redovisas som ”reserv” och kräver särskilda politiska
beslut för att tas i anspråk.
Exempel på dessa poster är:
- reserv för elever med ej godkändnivå
- ökade hyror/kapitalkostnader Nättraby
- elevökning särskolan höstterminen 2000
- OH/administration, bidrag till friskolor utbyggnad höstterminen 2000.
Resultatet för perioden januari-februari på -2,0 mkr är ej periodiserat.
Efter årets första två månader lämnas en resultatprognos för år 2000 på
+/- 0 kronor. Den tilldelade budgeten inklusive intäkter beräknas därmed täcka
Barn- och ungdomsnämndens verksamhet år 2000.

2000-03-22

8.

-

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

till Kommunledningen överlämna budgetuppföljning per den
29 februari 2000.

------------------------------.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
____________________

2000-03-22
K Kjellgren
M Svensson
P Svensson
Samtl R
Akten

9.

1999.69 042

§ 29
Internbokslut för rektorsområdena m fl
Samtliga budgetansvariga har för budgetåret 1999 gjort sammanställningar av
sina ekonomiska resultat och upprättat en verksamhetsberättelse med
kommentarer kring utfall, viktiga händelser m m.
Resultatet för rektorsområdena omfattar inte vissa slutliga justeringar i resursfördelningen. För rektorsområden med förskola/grundskola är det netto cirka
3,3 mkr som skall återställas under den kommande treårsperioden med 1/3 per
år. Fyra rektorsområden samt särskolan visar ett positivt resultat och nio ett
negativt resultat.
Beslut
Arbetsutskottet diskuterar resultatet och beslutar för egen del
att

rektorerna i områdena Trossö, Wämö, Jämjö och Fågelmara skall lämna
särskild redovisning av vilka åtgärder de ämnar vidta 2000 för att reglera
sina underskott, både på kort sikt och på lång sikt, samt konsekvensbeskrivningar till arbetsutskottets sammanträde i april.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår därutöver Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

godkänna 1999 års internbokslut

att

reglering av överskott sker med ½ vardera åren 2000-2001

att

reglering av underskott sker med 1/3 vardera åren 2000-2002.

--------------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
______________________

2000-03-22
K Kjellgren
S Ohlsson
Samtl R
Tekniska nämnden
Akten
-

10.

1999.65 291

§ 30
Reviderad lokalplan för Karlskrona kommuns skolor
Barn- och ungdomsförvaltningen fick i januari 1999 i uppdrag av Barn- och
ungdomsnämnden att revidera den lokalplan för kommunens grundskolor som
togs fram hösten 1997.
Den nya lokalplanen beskriver kopplingen mellan lokalbehov och den
verksamhetsutveckling som pågår utifrån måldokument och planer.
Lokalplanen omfattar skola och fritidshem och tar sikte på helhetslösningar
för samverkansområdena.
Lokalplanen omfattar
- uppdrag
- bakgrund
- uppdraget till skolan
- krav på verksamhetsutveckling
- utveckling av Barn- och ungdomsnämndens verksamhet
- tidsplan för genomförande av lokalförändringar
- ekonomi
Utöver de stora förändringar som lokalplanen innefattar finns ett löpande
behov av mindre förändringar pga arbetsmiljöbrister, verksamhetsbehov,
handikappanpassningar m m.
Därutöver skall enligt skolplanen varje skola har ett skolbibliotek/mediatek
senast 2002.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

fastställa reviderad lokalplan för perioden 2000 – 2008.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens marssammanträde.
------------------------------

2000-03-22

11.

-

för

Yrkanden
Claes Bothén yrkar på Borgerliga gruppens vägnar följande tillägg i den
preliminära tidsplanen sid 7 (efter Trossö/Wämö).
Övriga skolor:
”Nedanstående skolors lokalförändring kommer att ske utifrån de faktiska
behov av lokalförändringar som krävs bl a med anledning av arbetsmiljökrav.
Till detta kommer även de krav på lokalförändringar som är en förutsättning
den nya pedagogiken. Därför skall nedanstående placering ses som ett
preliminärt förslag, som kan förändras utifrån de lokala idéer och möjligheter
som kommer fram under den framtida processen.”
Claes Bothén, kd, yrkar även att texten sid 4 punkt 4 ”Av lärarna krävs…..”
ändras till ”Av lärarnas krävs att deras handledande roll betonas.”
Ajournering
Ordföranden begär ajournering i 5 minuter, varefter sammanträdet återupptas.
Yrkanden
Kerstin Andersson, s, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget samt bifall till
borgerliga gruppens tilläggsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget sidorna 1, 2 och 3.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer förvaltningens förslag på sidan 4 mot Claes Bothéns
ändringsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ändringsförslaget.
Ordföranden ställer förvaltningens förslag på sidorna 5-8 mot borgerliga
gruppens tilläggsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tilläggsförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

fastställa reviderad lokalplan för perioden 2000 – 2008 med ovan
redovisade förändringar på sidorna 4 och 7.

Särskilda yttranden
Centern och Moderaterna lämnar särskilda skriftliga yttranden.
____________________
2000-03-22

12.

K Kjellgren
A Lindell
Samtl R
Akten

2000.115 611
§ 31
Ram för entreprenadupphandling vid nyetablering av förskolor och
fritidshem
Vid sammanträde 1999-11-18, § 132, beslutade Barn- och ungdomsnämnden
att ge förvaltningen i uppdrag att till nämnden senast februari år 2000
presentera ett underlag för entreprenadupphandling av nytillkomna förskolor.
Förslaget utgår ifrån den struktur som finns beskriven i Svenska Kommunförbundets bok om konkurrensutsättning inom äldre- och handikappomsorg,
skola, fritid och kultur Kommunala driftentreprenader.
Kommunjuristen och upphandlingsenheten har granskat och lämnat synpunkter
på underlaget.
Vid driftformen entreprenad är det alltid fråga om kommunal verksamhet med
kommunen som huvudman. Entreprenad skall alltid upphandlas enligt reglerna
i lagen om offentlig upphandling.
Innan beslut fattas om konkurrensutsättning måste hänsyn tas till den totala
effekten av konkurrensutsättningen; exempelvis övertalighet inom kommunen.
Beslut om konkurrensutsättning måste fattas av Barn- och ungdomsnämnden.
Förslaget till ram för entreprenadupphandling omfattar följande punkter:
Kravspecifikation
- förutsättningar
- tillstånd från myndigheter
Omfattning
Kvalitet
- inflytande för brukarna
- anordnarens kvalitetskontroll
Administrativt arbete
- arbetsplan
- placering av barn
Information, insyn och tystnadsplikt
- information
- insyn
- tystnadsplikt
Personalfrågor
- arbetsgivaransvar
- föreståndare
- personalutbildning
2000-03-22
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Taxa
- taxa – fastställelse och debitering av avgift
- kravhantering, sanktioner – avstängning från förskola
Uppföljning och utvärdering
- uppföljning
- utvärdering
- Barn- och ungdomsnämndens uppgifter
- anordnarens uppgifter
Ansvar
- skadeståndsskyldighet
- försäkringar
Ekonomi
- ersättning till anordnaren
- fakturering
Övrigt
- Barn- och ungdomsnämndens egen organisation
- huvudmannaskap m m
- kontaktperson
- interna bud
- lokaler
-

Beslutsförslag
Arbetsutskottet gör smärre redaktionella ändringar på sid 2 och 3 samt föreslår
Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

anta ovan beskriven ram för entreprenadupphandling.

------------------------------Yrkanden
Claes Bothén, kd, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och lämnar följande
tilläggsyrkande:
”att Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram ett förslag
till resursfördelningssystem där timersättning utgår enligt följande:
Beloppets storlek varieras utifrån verksamhetsform, däremot ska
skillnader i huvudmannaskap inte påverka beloppet. Det belopp som
utgår ska följa det enskilda barnet och redovisas i samband med
internbudgetarbetet, budget 20001. ”
Bo Palmgren, c, och Karl-Gösta Svenson, m, yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag och till Claes Bothéns tilläggsyrkande.
2000-03-22
14.
-

Kerstin Andersson, s, Ingela Magnewall, v, och Jan-Olof Petersson, fp, yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Claes Bothéns tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå tilläggsförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

anta i förslaget beskriven ram för entreprenadupphandling.

Reservation
Claes Bothén, kd, Karl-Gösta Svenson, m, och Bo Palmgren, c, reserverar sig
till förmån för eget förslag.
_____________________

2000-03-22
-

-

§ 32
Kurser och konferenser
Inga kurser eller konferenser föreligger vid dagens sammanträde.
_____________________
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2000-03-22
R/Sturkö
R/Fågelmara
R/Särskolan
Silvertärnan F-koop
Akten

16

1999.59 001

§ 33
Övriga ärenden
1.

Utseende av kontaktpolitiker

Anthony Westerholm, s, har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
Barn- och ungdomsnämnden. Detta innebär att uppdraget som kontaktpolitiker
i Sturkö rektorsområde, särskolans förskola och fritidshem i Ramdala,
Fågelmara rektorsområde och Silvertärnan föräldrakooperativ blivit vakant.
Ordföranden föreslår
att

Magnus Manhammar, s, utses till kontaktpolitiker i ovanstående
områden.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
___________________
I Bergström
A Eklund

2.

Studieresa till Skåne – språkförskola

Anja Eklund informerar om en studieresa till Skåne den 13 april för att ta del
av några kommuners språkförskola. Intresset från rektorerna är mycket stort.
Anja Eklund efterhör intresset från politiker att delta i studieresan.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att tre ledamöter skall få delta.
Göran Eliasson, s, Ingela Magnewall, v, och Thomas Nilsson, m, anmäler sitt
intresse för resan.
3.

Kontaktpolitikerbesök

Ingela Magnewall, v, informerar om möte i Kättilsmåla den 5 april kl 18.30.
Kontaktombuden ombeds komma till denna träff.
4.

Barnomsorgsblanketten

Annicka Engblom, m, ställer frågor om barnomsorgsblanketten.
Solvig Ohlsson informerar om de olika valmöjligheterna som finns.
_____________________
2000-03-22
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§ 34
Meddelanden
Kommunfullmäktige

uppdraget
ungdomsnämnden

2000.87 102
§ 27
Avsägelser av kommunala uppdrag.
Anthony Westerholm, s, har avsagt sig
som ersättare i Barn- och

Kommunfullmäktige

2000.87 102
§ 29
Kommunala val
Magnus Manhammar, s, utses till ersättare i
Barn- och ungdomsnämnden
efter Anthony Westerholm

Kommunfullmäktige

1999.300 040
§ 33
Förslag till nytt konkurrensprogram med
tilläggskommentarer, förslag till
Starta eget paket för kommunens anställda, samt
svar på motion om alternativ kommunal
verksamhet

Kommunfullmäktige

1999.422 619
§ 35
Skolplan för åren 2000-2002

Yrkesinspektionen

2000.78 289
Inspektionsmeddelande efter inspektion av
Hästöskolan

Intagningsnämnden
Chapmanskolan

Protokoll från sammanträde 2000-03-02

Kommunförbundet Blekinge Förslag angående bildande av ett
Bekingeförbund
__________________

2000-04-19

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 16.00

Beslutande

Patrik Hansson, s
Kerstin Andersson, s
Claes Bothén, kd
Nadja Medic, s
Roland Andréasson, s
Laila Karlsson, s
Björn Karlsson, s
Kerstin Andersén, s
Eva-Britt Dahlström, s
Annicka Engblom, m
Thomas Nilsson, m
Marie-Louice Norethun, m
Karl-Gösta Svenson, m
Michael Börjesson, v
Bo Palmgren, c
Jan-Olof Petersson, fp
Lena Gustafsson, fp
Anita Nilsson, m

Utses att justera

Thomas Nilsson

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2000-05-02 kl 16.00

Underskrifter

1

ordförande
1:e vice ordförande (frånv.kl 11.00-12.10)
2:e vice ordförande
i ledamots ställe (kl 08.30-14.45)
ledamot (fr kl 14.45)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot (närv 08.30-09.30)
i ledamots ställe (kl 09.30-12.15)
i ledamots ställe (kl 12.15-16.00)
forts nästa sida

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 35 - 50
Ordförande_______________________________________

Justerande _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2000-05-03
Intygar i tjänsten

2000-04-19

forts

Övriga deltagande

Nadja Medic, s
Göran Eliasson, s
Cecilia Eklund, s
Magnus Manhammar, s
Anita Nilsson, m
Ingela Magnewall, v
Inga-Lill Siggelsten, kd
Gunilla Gustavsson, c
Lena Gustafsson, fp

ersättare (fr kl 14.45)
ersättare
ersättare
ersättare (kl 08.30-14.15)
ersättare (kl 08.30-12.15)
ersättare ( kl 11.00-16.00)
ersättare ( kl 08.30-15.30)
ersättare ( kl 08.30-12.15)
ersättare (kl 08.30-09.30)

Kjell Kjellgren
barn- o ungdomschef
Kurt Edvinsson
kanslichef
Anja Eklund
utvecklingschef
Solvig Ohlsson
planeringschef
Rolf Bengtsson
PA-chef
Mats Svensson
ekonomichef
Patrik Svensson
ekonom
Anita Lindell
pedagogisk samordnare
Anders Giheden
pedagogisk samordnare
Ingrid Bergström
nämndsekreterare
___________________________________________________________________
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2000-04-06

3

Arbetsvärdering 1999.78 026

P Svensson
A Eklund
R Bengtsson
Akten

Stödinsatser 1999.351 619

§ 35
Aktuell information
1.

Information om leverantörsfakturor

Patrik Svensson informerar om en uppföljning av förseningar av leverantörsfakturor. Under perioden 1 augusti – 31 december 1999 var 225 st fakturor för
sent betalda, vilket innebär en minskning med 500 st sedan förra mättillfället.
En fortsatt kontroll av de områden som har för sent betalda fakturor kommer
att ske.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till dagens protokoll.
2.

Konsekvensbeskring av arbetsvärdering

Rolf Bengtsson ger en beskrivning av konsekvenserna av att förvaltningens
intervjuare i arbetsvärderingsprojektet förstahandsprioriterar intervjuarbetet.
Det gäller bl a
- arbetet med stöd och personalplanering får stå tillbaka
- stöd och konsultation till rektorerna vad avser rehabilitering och
omplacering måste minska
- övrigt stöd och konsultation till rektorsområde
- tempot i löneförhandlingarna kan behöva sänkas
- fortsatt implementering av personalsystemet Palett försvåras och försenas
- upphandling av särskoleskjutsar kan försenas
- uppföljning/rapport av förvaltningens arbetsmiljöarbete under 1999
får skjutas upp
- inköpsärenden försenas
- den allmänna ärendehanteringen blir trögare
- deltagandet i lednings- och chefsgruppens arbete får reduceras.
Barn- och ungdomsnämnden lägger skrivelsen till handlingarna.
3.

Redovisning av uppdrag angående ansvar för beslut om stödinsatser

Barn- och ungdomskontoret fick av Barn- och ungdomsnämnden 1999-10-20 i
uppdrag att genomföra en utvärdering av decentraliseringen av ansvaret för
stödinsatser enligt föreskrifter i skollag och läroplan.

2000-04-19

4

Före 1998 gjordes utredningar och bedömningar för barn i behov av särskilt
stöd av centralt placerade handläggare. Budgetmedel för stöd var kopplat till
handläggarna. Från 1998-01-01 lades både budget och ansvar på rektorsnivån.
En utvärdering har nu gjorts och en sammanfattande bedömning visar följande:
- utredningsarbetet – ingen markant skillnad före och efter 1998
- kunskap om lagstiftning – sämre idag än före 1998
- handläggningstiden – är kortare nu
- stödinsatsernas form och organ – bedömningar visar att man är mer nöjd idag
- stöd till beslutsansvarig – mer stöd före 1998.
Informationen tas till protokollet.
Arbetsutskottet beslutar delge Barn- och ungdomsnämnden informationen.
Barn- och ungdomsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
4.

Handikappolitiska programmet

Kerstin Andersén redovisar handikapprådets protokoll varav det framgår att
skolorna borde ordna temadagar kring funktionshandikapp.
5.

Elevinflytande

Elevinflytandet på Trossö och Wämö rektorsområden diskuteras.
Ordföranden redovisar att förslag beträffande inriktningen för dessa områden
kommer att presenteras vid nämndens junisammanträde. Förslaget blir ett ramverk och under processens gång kommer både elever, föräldrar, lärare och
skolledning att få möjlighet att delta.
Kerstin Andersson redovisar att elevråden samlats och talat bl a om
elevinflytande. Dessutom skall elevrådet på Wämöskolan göra ett studiebesök
på Sturkö F-9 skola.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________________

2000-04-19
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-

-

§ 36
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av barn- och ungdomschefen, utvecklingschefen, personalchefen, personalsekreteraren samt av rektorerna i Trossö,
Sunnadal, Jämjö, Sturkö, Fågelmara och Nättraby rektorsområden redovisas
vid sammanträdet.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________

2000-04-19
A Eklund
I Bergström
Samtl R
Akten
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1999.91 600
2000.58 624

§ 37
Kvalitetsredovisningar
Ärendet omfattar förvaltningens kvalitetsredovisning, rektorsområdenas
kvalitetsredovisningar samt Rapport nr 2A Kvalitetssäkring skolhälsovård.
Rapporterna kommer att redovisas vid nämndens aprilsammanträde.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås, att efter redovisning enligt ovan,
besluta
att

godkänna kvalitetsredovisningarna för 1999 samt

att

följa förbättringsarbetet inom utpekade områden även innevarande år.

-------------------------------Anja Eklund redovisar de tre olika delarna i kvalitetsredovisningarna.
Förvaltningens kvalitetsredovisning omfattar följande områden:
Mål
- prioriterade områden i Barnomsorgs- och skolplanen
- beskrivning av måldokument
- målformuleringar 1999
- inflytande
- barn i behov av särskilt stöd
- arbetslagsutvecklingen
- åtgärder för att uppnå målen.
Resultat
- kommunens system för utvärdering/utveckling
- systematisk uppföljning och utvärdering
- organisation för insamling av resultat och utvärdering
- resultat från Barn- och ungdomsförvaltningens egen uppföljning och
utvärdering
- översikt över rektorsområdenas system för egen kontroll.

2000-04-19
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Måluppfyllelse
- inflytande
- barn i behov av särskilt stöd
- arbetslagsutveckling
- samarbete gymnasiet och näringslivet
- nationella styrdokument
- hur bedömningar av resultaten hanteras
- externa bedömningar.
Utveckling
- åtgärder för förbättrad måluppfyllelse
- utveckling – utvärdering 2000.
Rektorsområdenas kvalitetsredovisningar omfattar följande områden:
Arbetslagsutveckling
Stödinsatser för barn i behov av särskilt stöd
- mål
- åtgärder
- måluppfyllelse
- utveckling.
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling skolhälsovården (Rapport nr 2A)
bygger på en enkätundersökning till skolhälsovårdspersonalen och omfattar
frågor kring:
- förebyggande hälsoarbete
- lokaler
- samverkan
- kompetensutveckling
- utvecklingsarbete
- tillgänglighet och bemötande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

godkänna kvalitetsredovisningarna för 1999 samt

att

följa förbättringsarbetet inom utpekade områden även innevarande år.

Särskilt yttrande
Karl-Gösta Svenson, lämnar särskilt yttrande å moderata gruppens vägnar,
vilket bifogas protokollet.
________________________

2000-04-19
A Eklund
Akten
Samtl R
-
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2000.58 624

§ 38
Utvärdering av elevvård i ett helhetsperspektiv
Utvärderingen omfattar Rapport 2B Elever tycker om skolhälsovården,
Rapport 2C Lokal elevvårdsorganisation – styrkor och svagheter samt
Rapport 2D Centralt elevvårdsteam, resurscentrum – styrkor och svagheter.
Utvärdering och rapporter redovisas direkt på nämndens aprilsammanträde.
--------------------------------Anja Eklund redovisar rapporterna enligt nedan.
Rapport nr 2B – Elever tycker om skolhälsovården bygger på en enkät till
elever som besökte skolhälsovården under en treveckorsperiod hösten 1999.
I rapporten redovisas:
- bakgrund
- allmän målsättning
- sammanfattning och resultat
- enkätsvar.
Resultaten visar att många elever känner att de blir tagna på allvar och att skolsköterskan är en viktig funktion för att förbättra elevernas själsliga och kroppsliga hälsa. Rektorer och elevvårdspersonal stödjer denna uppfattning.
Rapport nr 2C – Lokal elevvårdsorganisation, styrkor och svagheter bygger
på en undersökning i ett urval av kommunens rektorsområden.
I rapporten redovisas:
- metod
- deltagare i intervjugrupperna
- mål
- kartläggning och utfall
- resurser
- dokumentation
- kvalitetssäkring
- slutkommentar
- frågeområden avseende barn/elever i behov av särskilt stöd.

2000-04-19
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Resultaten visar att den samlade bilden av lokal elevvård är att barn i behov av
särskilt stöd står i fokus för rektorsområdenas intressen. Många helhjärtade
insatser görs, men det finns en brist på genomtänkta strategier och medveten
utvärdering av de pedagogiska aktiviteterna.
Rapport nr 2D – Centralt elevvårdsteam, Resurscentrum, Styrkor och
svagheter bygger på material från lokala elevvården, verksamhetsberättelser/medarbetarsamtal från befattningshavare vid Resurscentrum och
fördelning av deras arbetsuppgifter samt synpunkter från externa
samarbetspartner.
I rapporten redovisas:
- bakgrund
- utvärdering av Resurscentrum
- Resurscentrums arbetsområde
- arbetsuppgifternas fördelning
- mål och arbetsmodell
- förutsättningar för att vara hjälpare/specialist
- lokala elevvårdens bedömningar
- extra samarbetspartner
- utbildning
- organisatoriska aspekter - fördelar och nackdelar med ett centralt resursteam
- utvecklingsmöjligheter.
- Resurscentrums mål 1999.
Resultaten visar att Resurscentrums arbetsinsatser främst sker i kontakt med
rektor och övrig personal inom rektorsområdena. De lokala elevvårdsteamen
tycker att man får bra stöd och god hjälp. Det finns dock många uttalade och
outtalade förväntningar på hur man vill arbeta med Resurscentrum. Det
centrala stödteamet har svårt att få gehör för nya samarbetsformer och det
saknas tydlighet i vilket ansvarsområde respektive uppdrag de har.
För att utveckla elevvården bör strukturer och lösningar planeras i en samsyn
som utgår ifrån att den lokala elevvården och det centrala teamet skall
komplettera varandra. Rapporterna kommer därför att bearbetas av berörd
personal inom Barn- och ungdomsförvaltningen under innevarande år.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

en rapport om utfallet av ovanstående diskussioner/bearbetningar
skall lämnas till Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott i januari
2001.
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Yrkande
Claes Bothén, kd, yrkar att attsatsen kompletteras med förslag till åtgärder.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothén yrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

en rapport om utfallet av ovanstående diskussioner/bearbetningar av
rapporterna med förslag till åtgärder skall lämnas till Barn- och
ungdomsnämndens arbetsutskott i januari 2001.

_____________________

2000-04-19
A Lindell
Akten
Samtl R
-
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2000.89 609

§ 39
Rapport nr 3 – Undersökning av elevinflytande 1999
Rapporten omfattar undersökning av elevinflytande i år 5 och 8 och avser år
1999.
Rapporten redovisas direkt på nämndens aprilsammanträde.
-----------------------------Anita Lindell redovisar rapporten. Undersökningen gjordes hösten 1999 för att
belysa elevers inflytande på skolnivå och klassnivå och omfattar ett urval av
elever i år 5 och 8.
Syftet med undersökningen var att bedöma måluppfyllelsen utifrån nationella
styrdokument, att skapa underlag för lärande och utveckling och för att ge
insikt om hur elevinflytandet fungerar samt att jämföra med resultaten från
1998.
Undersökningen omfattar följande punkter:
- bakgrund
- vad säger styrdokumenten?
- genomförande av undersökningen
- redovisning av resultat
- resultatbeskrivning
- slutdiskussion.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

fortsätta undersökningar med inriktningen mot år 5 och 8 genomförs
kontinuerligt inom varje rektorsområde för att ge jämförelsematerial
över åren, samt en bild av hur elevinflytandet fungerar och utvecklas.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_______________________

2000-04-19
K Kjellgren
Ek-funktionen
Föreningssparbanken
Posten
Akten
§ 40
Disposition av bank- och postgirokonto
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1998.459 002

Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 1999-01-04 § 6, beslutat om
vilka personer som har rätt att disponera Barn- och ungdomsnämndens bankoch postgirokonton.
Beslutet gäller för Patrik Hansson, utan kontrasignering, och nedanstående
personer, två i förening.
Kjell Kjellgren
Ann-Christine Östberg
Yvonne Skärheden
Gun-Britt Sirbäck
Birgitta Gustafsson
Mikael Thornéus
Anja Eklund
Kurt Edvinsson
Under Ann-Christine Östbergh tjänstledighet har nämnden beslutat att Patrick
Svensson går in som ersättare med motsvarande dispositionsrätt (BUN § 82).
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att tf ekonomichef Mats Svensson
ersätter Mikael Thornéus under dennes tjänstledighet.
Besluten avser följande konton
Bankkonto
904 950 090-4
5220-7834
5110-2564

Postgiro

37 88 97-3
486 93 03-0
486 92 03-2
487 27 01-0
476 23 02-0

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
-----------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att komplettera listan över personer som disponerar Barn- och
ungdomsnämndens bank- och postgirokonton med tf ekonomichef
Mats Svensson.
…………………………………….
___________________

2000-04-19
K Kjellgren
Å Karlsson
M Svensson
P Svensson
Friskolorna
K-fullm FK
Akten
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2000.84 631
§ 41
Återremitterat ärende angående nya bidragsregler för friskolorna i
Karlskrona kommun
Det gällande regelverket för bidragsgivning till befintliga friskolor har under de
1,5 – 2 år det tillämpats, från flera håll upplevts som komplicerat och svårtolkat. Åke Karlsson, kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av Barnoch ungdomsförvaltningen gjort en översyn med syfte att ta fram ett enklare
och överskådligare regelverk. Rättvisan i bidrags/medelsfördelning mellan de
kommunala rektorsområdena/skolorna och friskolorna har också ifrågasatts.
I nuläget finns två verksamma friskolor i kommunen och ytterligare en som fått
Skolverkets tillstånd att starta.
Utredaren redovisar nuläget samt Friskolekommitténs och Skolverkets
synpunkter på förslag till förbättring av de kommunala resursfördelningssystemen.
Utredaren har även gjort jämförelser med andra jämförbara kommuner
(Kalmar, Kristianstad, Växjö och Helsingborg).
I förslaget till nya bidragsregler bör inriktningen, rent övergripande, vara att i
princip begränsa friskolornas bidragsunderlag till tre olika delar:
1.
generell resurs per elev
2.
lokalkostnadsbidrag per elev
3.
generell momskompensation.
Övergångsregler för befintliga friskolor avseende lokalbidraget bör upprättas.
Sedan Arbetsutskottets sammanträde i mars har utredaren arbetat med de
ekonomiska konsekvenserna, vilka redovisas tillsammans med beräkningar
enligt bidragsmodellen 80, 85, 90, 95 eller 100 %.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1.att med giltighet från den 1 juli 2000 fastställa följande nya regler för
bidragsgivningen till kommunala friskolor inom grundskolan
1)
Till verksamheten utgår ett generellt driftbidrag per elev motsvarande
minst 85 % av bruttokostnaden exkl skolskjutskostnader och
lokalkostnader per elev i kommunens egna grundskolor. Driftbidraget
skall därvid i princip uppdelas i dels ett belopp för motsvarande
årskurserna F-5, dels ett högre belopp för motsvarande årskurserna 6-9.
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2)

3)
4)

Till lokalkostnader, exkl städning och verksamhetsvaktmästeri (ingår i
punkt 1 ovan), utgår därutöver ett särskilt bidrag per elev motsvarande
den genomsnittliga lokalkostnaden per elev i kommunens egna grundskolor.
Som kompensation för momskostnader utgår dessutom ett särskilt
procentuellt påslag (för närvarande 6 %) på respektive friskolas
sammanlagda bidragsbelopp.
Utgående bidrag skall också under löpande år justeras med hänsyn till
eventuella, utöver i årsbudgeten redan beaktade, ytterligare pris- och
lönestegringar.

2.att driftbidragen till de befintliga friskolorna Galären och Svettpärlan dock
fortsätter att beräknas enligt hittillsvarande principer under hela den nu
gällande avtalsperioden dvs till och med 2001-06-30
3.att dessutom bidraget till friskolan Galärens lokalkostnader fortsätter att utgå
enligt hittillsvarande princip under hela den nuvarande
hyresavtalsperioden dvs till och med 2003-06-30 samt
4.att Barn- och ungdomsnämnden för egen del beslutar
5.att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att snarast göra en översyn
av formerna för dels kommunens insyn i friskolornas verksamhet, dels
friskolornas deltagande i arbetet med regelbunden uppföljning och
utvärdering av grundskolornas verksamhet och dels den övergripande
samverkan mellan kommunens skolverksamhet och de olika friskolorna.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens aprilsammanträde.
----------------------------------Redaktionella ändringar
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att göra redaktionella ändringar i första
attsatsen: Driftbidraget skall gälla belopp motsvarande år F, år 1-6 och år 7-9.
Vidare beslutas att beslutet endast skall skickas till kommunfullmäktige som
ett anmälningsärende.
Yrkanden
Claes Bothén, kd, yrkar att nivån på driftbidraget skall sättas till 95 %.
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Michael Börjesson, v, yrkar att nivån på driftbidraget skall vara 90 % med
hänsyn till att skolpliktskostnaderna är 10 %.
Björn Karlsson, s, yrkar som tilläggsattsats att nämnden utvärderar bidragsreglerna för friskolorna vid utgången av år 2002.
Michael Börjesson, v, Claes Bothén, kd, yrkar bifall till tilläggsattsatsen.
Kerstin Andersson, yrkar bifall till förslaget om driftsbidrag med 95 %.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels förvaltningens förslag (minst 85%)
med redaktionella ändringar dels Claes Bothéns (95 %) respektive Michael
Börjessons förslag (90%).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att driftbidragsnivån skall vara 95 %.
Ordföranden ställer därefter proposition på Björn Karlssons tilläggsyrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
1.att med giltighet från den 1 juli 2000 fastställa följande nya regler för
bidragsgivningen till kommunala friskolor inom grundskolan
1)
Till verksamheten utgår ett generellt driftbidrag per elev motsvarande
minst 95 % av bruttokostnaden exkl skolskjutskostnader och
lokalkostnader per elev i kommunens egna grundskolor. Driftbidraget
skall därvid i princip uppdelas i ett belopp motsvarande år F, ett
belopp motsvarande år 1-6 och ett belopp motsvarande år 7-9.
2)
Till lokalkostnader, exkl städning och verksamhetsvaktmästeri (ingår i
punkt 1 ovan), utgår därutöver ett särskilt bidrag per elev motsvarande
den genomsnittliga lokalkostnaden per elev i kommunens egna grundskolor.
3)
Som kompensation för momskostnader utgår dessutom ett särskilt
procentuellt påslag (för närvarande 6 %) på respektive friskolas
sammanlagda bidragsbelopp.
4)
Utgående bidrag skall också under löpande år justeras med hänsyn till
eventuella, utöver i årsbudgeten redan beaktade, ytterligare pris- och
lönestegringar.
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2.att driftbidragen till de befintliga friskolorna Galären och Svettpärlan dock
fortsätter att beräknas enligt hittillsvarande principer under hela den nu
gällande avtalsperioden dvs till och med 2001-06-30
3.att dessutom bidraget till friskolan Galärens lokalkostnader fortsätter att utgå
enligt hittillsvarande princip under hela den nuvarande hyresavtalsperioden dvs till och med 2003-06-30 samt
4.att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att snarast göra en översyn
av formerna för dels kommunens insyn i friskolornas verksamhet, dels
friskolornas deltagande i arbetet med regelbunden uppföljning och
utvärdering av grundskolornas verksamhet och dels den övergripande
samverkan mellan kommunens skolverksamhet och de olika friskolorna.
5.att bidragsreglerna för friskolorna skall utvärderas vid utgången av år 2002.
_____________________

2000-04-19

S Ohlsson
Tekniska nämnden
M Svensson
P Svensson
Samtl rektorer
Akten
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2000.127 291
§ 42
Mindre lokalförändringar 2000
Behovet av lokalförändringar i Barn- och ungdomsnämndens verksamhetslokaler är stort. Från samtliga rektorsområden finns önskemål om förändringar
på grund av arbetsmiljöbrister, handikappanpassningar, behov av större ytor
eller förändringar i verksamheten.
I Barn- och ungdomsnämndens reserv för år 2000 finns 400.000 kronor avsatta
för hyra/annuitet, mindre lokalanpassningar (inkl Verköskolan) samt ytterligare
150.000 kronor som ligger i förvaltningens budget.
Prioriteringarna har gjorts enligt följande principer:
- två stora ärenden uppskjutna från 1999, ventilationen i Tvings skola samt
köket i Backaboskolan
- handikappanpassningar
- tillskapande av mer yta för att rymma elevökning
- arbetsmiljöärenden
- verksamhetsförändringar.
Mindre åtgärder, understigande investeringskostnad på 15.000 kronor lämnas
till rektorsområdena för eventuellt genomförande.
Följande objekt föreslås genomföras 2000:
Objekt
Investeringskostnad
Tvings skola, ventilation
1.000.000
Backaboskolan, kök
120.000
Rosenfeldtskolan, trapplift
242.000
Spandelstorpskolan förbättring
av utemiljön
29.000
Galaxen Ramdala dörrhåltagning m m 34.000
Ö Torpskolan, aut. dörröppnare
28.000
Rödebyskolan, akustik
60.000
Lyckebyskolan, förändringar i
tre fastigheter
410.000
Sunnadalssk, Montessoriutökning
50.000
Rödebyskolan, arbetsplats SYV
215.800
Vedebyskolan, arbetsplats intendent
32.000
Rödebyskolan, arbetsplats kök
64.000
Rosenfeldtskolan, städ
100.000
Saltöskolan, städ
60.000

Hyreskostnad/år
85.000
13.000
62.000
3.000
5.000
4.500
8.100
45.000
7.000
29.000
4.300
9.000
24.000
8.000
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forts Objekt
Investeringskostnad
Rosenfeldtskolan, tillbyggnad
168.000
Jändelskolan, hemkunskapssal
173.000
Kyrkskolan, ljudisolerande undertak
20.000
Aspö, dagbarnvårdarlokal
52.000
Silvertärnan, kök
66.500
Tallbackens förskola, skötrum
21.000
Spandelstorpskolan, belysning
55.000
Totalt
3.000.300

Hyreskostnad/år
45.000
23.500
2.500
7.000
11.900
3.000
7.700
407.500

Utöver ovan beskrivna åtgärder får Tant Grön möjlighet att genomföra
köksinvestering, då detta är kostnadsneutralt jämfört med nuläget.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

prioritera ovan angivna åtgärder

att

de ökade hyreskostnaderna tas ur Barn- och ungdomsnämndens reserv
samt

att

uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra ovan prioriterade åtgärder.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden att besluta i ärendet
vid nämndens aprilsammanträde.
------------------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
________________________

2000-04-19
S Ohlsson
R/Lyckeby ro
M Svensson
P Svensson
Tekniska förv.
Akten
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§ 43
Utökning av lokaler på Verkö skola
Verkö skola byggdes och togs i bruk 1994. Skolan byggdes för förskoleklass
och år 1 - 3, cirka 65 elever, samt en fritidshemsavdelning. Upptagningsområde
är Verkö och Ringö och sedan några år tillbaka även Knösö. Utöver dessa
faktorer finns planer på villabebyggelse på Verkö med upp till 125 tomter och
utbyggnadsplaner av färje- och tågtrafiken vilket kan påverka skolans
nuvarande placering.
Inför läsåret 00/01 beräknas det att finnas 92 elever i år f – 3. På fritidshemmet
kommer cirka 75 barn att vara inskrivna. Personalen upplever lokalerna som
mycket trånga och svårarbetade. En samlingslokal för dagbarnvårdarna är
också angeläget för att dessa skall kunna bedriva sin verksamhet.
Enligt Barn- och ungdomsnämndens lokalplan skall en översyn och
förändringar av skolorna i Lyckeby samverkansområde ske under perioden
hösten 2004 till våren 2006. Det är inte möjligt att vänta in dessa förändringar
utan en tillfällig lösning måste göras.
Ett förslag är framarbetat tillsammans med skolledning, personal och föräldrar
vilket innebär en utökning av skolans yta med paviljonger. Dessa paviljonger
förhyrs under 5 år vilket innebär att förslag på permanenta lösningar kan tas
fram tillsammans med övriga skolor i samverkansområdet enligt lokalplanens
tidsplan. De förhyrda paviljongerna är totalt 265 m2 och sammanlänkas med
nuvarande skola med ett vindfång. Genom denna lösning skapas ytor för skoloch fritidsverksamhet samt en samlingslokal för dagbarnvårdarna. Skolan får
genom denna lösning också möjlighet att ha ett skolbibliotek.
Ekonomi
Hyran för paviljonger beräknas till 420.000 kronor per år. Från denna summa
skall räknas nuvarande hyra för dagbarnvårdarlokal 77.602 kronor per år.
Detta ger en tillkommande årshyra om 342.398 kronor per år. Tillkommande
årshyra perioden augusti-december beräknas till cirka 143.000 kronor.
Hyresmedel finns avsatta i Barn- och ungdomsnämndens reserv.
Utökning av ytorna liksom tillskapande av bibliotek innebär behov av nya
inventarier. I förvaltningens investeringsbudget finns 50.000 kronor avsatta.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

uppdra till Tekniska förvaltningen att utöka ytorna på Verköskolan enligt
ovan samt

att

den utökade hyreskostnaden tas ur förvaltningens reserv.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens aprilsammanträde.
------------------------------------Yrkande
Claes Bothén, kd yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta upp diskussioner
med Tekniska förvaltningen angående option på friköp av ovanstående paviljonger efter hyrestidens utgång.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

uppdra till Tekniska förvaltningen att utöka ytorna på Verköskolan enligt
ovan samt

att

den utökade hyreskostnaden tas ur förvaltningens reserv samt

att

uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att ta upp diskussioner
med Tekniska förvaltningen angående option på friköp av ovanstående
paviljonger efter hyrestidens utgång

_____________________
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S Ohlsson
R/Lyckeby ro
M Svensson
P Svensson
Tekniska förv.
Akten

§ 44
Utökning med en förskoleavd på Gullberna Park
Inför hösten 2000 behövs en utökning av förskoleplatser inom Lyckeby samverkansområde. Enligt den prognos Barn- och ungdomsförvaltningen tagit
fram kommer det att behövas ytterligare ett tjugotal platser.
En förskoleavdelning, Skogsmyran, är förlagd till Gullberna Park sedan våren
1996. Det har länge funnits önskemål om att utöka denna förskola med
ytterligare en avdelning eftersom det varken ur ekonomisk eller verksamhetssynpunkt är bra att driva endast en avdelning.
Fastighetsbolaget Gullberna Park kan erbjuda lokaler direkt i anslutning till
befintlig förskoleavdelning. Lokalen är 235 m2 och hyran är beräknad till
246.000 kronor per år exkl moms och el. Kostnaden är baserad på ett
10-årskontrakt.
Kostnaden för platserna kommer att omfördelas inom befintlig ram.
Den ökade kostnaden blir lokalhyran samt inventariekostnader på cirka
80.000 kronor.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

utöka med en förskoleavdelning på Skogsmyrans förskola, Gullberna
Park samt

att

ett 10-årskontrakt skrivs enligt ovan.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens aprilsammanträde.
-----------------------------------Yrkanden
Karl-Gösta Svenson, m, yrkar återremiss av ärendet.
Claes Bothén, kd och Bo Palmgren, c, yrkar bifall till Karl-Gösta Svensons
yrkande.
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Michael Börjesson, v, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på
Karl-Gösta Svensons återremissyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

utöka med en förskoleavdelning på Skogsmyrans förskola, Gullberna
Park samt

att

ett 10-årskontrakt skrivs enligt ovan.

Reservation
Karl-Gösta Svenson, m, Claes Bothén, kd och Bo Palmgren, c, reserverar sig
till förmån för eget förslag om återremiss.
______________________

2000-04-19
C-U Persson
S Ohlsson
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
-

23

2000.129 214

§ 45
Yttrande över bygglovsansökan kv Sågverket
Barn- och ungdomsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över bygglovsansökan avseende kvarteret Sågverket, då bygget klart påverkar nämndens
verksamheter och bygglovsansökan avviker från detaljplanen. Kvarteret ligger
intill Blå Ports förskola som har ett 70-tal barn inskrivna
Från personalens sida har påpekats att Blå Ports förskola blir helt kringbyggt av
vägar och fastigheter i och med exploateringen av kvarteret Sågverket. Hela
förskolan kommer i ännu högre grad än tidigare att finnas i en gryta med liten
luftgenomströmning.
Den höga träväggen (3,4 m) som döljer bilplatser och bildar tomtgräns mot
Blå Ports västra tomtgräns bör göras lägre för att ge förskolan en mjukare
inramning. Problem med avgaser från de boendes bilar befaras.
Hur det extra våningsplanet som PEAB vill bygga påverkar ljusförhållandena
kring Blå Ports tomt är svårt att bedöma i nuläget. En konsekvensbeskrivning
kring detta bör göras.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås yttra sig enligt ovanstående.
Yrkanden
Claes Bothén, kd och Roland Andréasson, s, yrkar bifall till förslaget.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att

yttra sig över bygglovsansökan enligt ovan redovisat förslag
samt anhåller att Barn- och ungdomsnämnden i efterhand godkänner
vidtagen åtgärd.

-----------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner vidtagen åtgärd.
____________________

2000-04-19
A Giheden
Socialförvaltn.
Akten
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§ 46
Yttrande över förslag till drogpolitiskt program för Karlskrona kommun
Barn- och ungdomsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till
nytt drogpolitiskt program för Karlskrona kommun.
Programmet utgörs av två sammanhängande avsnitt. Ett med drogpolitiska mål
och insatser för att förebygga/behandla sociala, medicinska och ekonomiska
skadeverkningar relaterade till missbruk av alkohol och andra droger samt ett
avsnitt med riktlinjer för alkoholservering. De samlade delarna föreslås utgöra
kommunens samlade drogpolitiska program.
Förslag till yttrande
Förslaget är genomtänkt och tar ett samlat grepp kring mål, insatser/åtgärder
och riktlinjer, vilket sannolikt kommer att leda till en väl fungerande drogpolicy för Karlskrona kommun.
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig, med utgångspunkt i ovanstående,
bakom förslaget till drogpolitiskt program men vill att nedanstående
synpunkter beaktas.
Förslaget om åläggande att på förvaltningsnivå, utifrån det kommungemensamma programmet, utarbeta eget drogpolitiskt program inklusive
utseende av koordinator samt policyprogram på verksamhetsnivå, anser Barnoch ungdomsnämnden vara obefogat.
Det finns redan idag ett mycket stort antal styrdokument som reglerar området
inklusive ansvarsfördelningen. Nämnas kan skollag, arbetsmiljölag, läroplaner,
skolplan, internationella överenskommelser, förvaltningens arbetsmiljöpolicy
och rehabiliteringsrutiner samt rektorsområdenas arbetsplaner. Ytterligare
policydokument och ansvarsnivåer inom samma områden riskerar att urholka
redan befintliga styrdokument.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

lämna yttrande över förslag till drogpolitiskt program enligt ovan.

Yrkande
Roland Andréasson, s, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
-----------------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att

lämna yttrande över förslag till drogpolitiskt program enligt ovan.

______________________

2000-04-19
A Lindell
Kommunfullm.
Akten
-
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2000.75 100

§ 47
Yttrande över motion angående inrättande av kommunal garanti
Barn- och ungdomsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motion
från Kristdemokraterna angående inrättande av kommunal garanti.
En garanti innebär enligt motionen
att kvalitet eftersträvas
att man konkretiserar innehållet i den kommunala servicen om vad man
ska göra
att man tydliggör vad den enskilde kan förvänta sig
att medborgaren (brukaren) kan ställa krav på hur kommunen lever upp till
sina utfästelser
att sanktioner kan bli följden om man inte uppfyller sin utfästelse.
Kristdemokraterna hemställer i motionen
att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt respektive nämnd att i samband
med upprättande av verksamhetsplan och måldokument, inarbeta
konkreta, tydliga utfästelser/garantier i enlighet med motionens innehåll,
samt att dessa årligen sammanställs till en kommunal garanti för
verksamheterna i Karlskrona.
Förslag till yttrande
I förslag till yttrande redovisas Barn- och ungdomsnämndens verksamheter,
ansvar och styrdokument enligt nedan.
Mål- och resultatstyrning
- Nationella styrdokument
- Kommunala styrdokument
Skolplan
Arbetsplaner
Måluppfyllelse
- Kvalitetsredovisning
- Skolverket
Kvalitetsgaranti för Barn- och ungdomsnämnden.
Den kvalitetsgaranti Barn- och ungdomsnämnden har för sin verksamhet är att
den bedrivs utifrån ovan angivna styrdokument; nationella och kommunala.
Skolplanen utgår från nationella styrdokument, som anger krav och mål för
verksamheten och arbetsplanen är en konkretisering av hur skolplanens mål ska
uppnås. Arbetsplanen skall följas upp och utvärderas utifrån angivna mål.
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Kvalitetsredovisningen slutligen ska beskriva mål, bedömning av resultatuppfyllelse samt de åtgärder som krävs om målen inte uppnåtts. Detta är ett
utvecklingsarbete som måste fortgå som en process men kontinuerlig förbättras utifrån uppnådda resultat.
En garanti för Barn- och ungdomsnämndens verksamhet kan inte formuleras
annorlunda än den process som ovan beskrivs, dvs. från statlig styrning till
kvalitetsredovisning.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

till Kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta yttra sig enligt
ovan redovisat tjänstemannaförslag.
--------------------------------Yrkanden
Claes Bothén, kd, yrkar bifall till motionen samt följande tillägg till punkten
Kvalitetsgaranti: ”Exempel på kvalitetskrav som man kunde ta upp och redovisa för kommunmedborgaren (kunden) är ex max barn i varje förskolegrupp,
hur lång tid ska jag behöva vänta innan jag får ett erbjudande om plats inom
barnomsorgen etc. Om man vill lägga in sanktioner kan man göra det,
exempelvis om kommunen ej lever upp till målet om tiden när det gäller
erbjudande om barnomsorgsplats behöver man ej betala hela eller delar av
avgiften för en månad.”
Karl-Gösta Svenson, m och Bo Palmgren, c, yrkar bifall till Claes Bothéns
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Claes Bothéns förslag om
komplettering av texten Kvalitetsgaranti.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Reservation
Claes Bothén, kd, Karl-Gösta Svenson, m och Bo Palmgren, c, lämnar skriftlig
reservation, vilken bifogas protokollet.
____________________
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§ 48
Kurser och konferenser
Omsorgsförvaltningen har översänt inbjudan till Handikapprörelsens temadag
om Agenda 22-arbetet.
Dag 3 maj 2000
Plats Kulturcentrum, Ronneby
Ordföranden konstaterar att ingen nämndledamot har tillfälle att delta.
________________________
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§ 49
Övriga ärenden
1.

Barn- och ungdomsmässa

Anja Eklund informerar om mässan Kunskapens Lustgårdar den 25-27 maj
2000. Nämndledamöterna bereds möjlighet att delta som informatörer.
2.

Språkförskolor

Claes Bothén ställer frågor om studieresan till Skåne för att besöka
språkförskolor.
Anja Eklund m fl kommer att informera vid nämndens majsammanträde.
______________________
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§ 50
Meddelanden
Skolverket

2000.55 619
Fördelning av bidrag till sommarkurser i
teknik för flickor sommaren 2000.
Karlskrona beviljas bidrag till två kurser,
totalt 30.000 kronor.

Skolverket

1998.292 609
Skolverket godkänner att utbildning som
motsvarar fristående förskoleklass får
bedrivas vid Musikugglan.

Kommunfullmäktige

2000.119 400
§ 56
Miljöpolicy för Karlskrona kommun

Tekniska nämnden

1999.201 291
§ 34
Begäran om investeringstillstånd, ventilationsanläggning, Tvings skola

Intagningsnämnden vid
Chapmanskolan

Protokoll från sammanträde 2000-03-21

_________________________

2000-05-17

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 14.40

Beslutande

Patrik Hansson, s
Kerstin Andersson, s
Claes Bothén, kd
Roland Andréasson, s
André Gustavsson, s
Björn Karlsson, s
Kerstin Andersén, s
Göran Eliasson, s
Eva-Britt Dahlström, s
Annicka Engblom, m
Thomas Nilsson, m
Inga-Lill Siggelsten, kd
Karl-Gösta Svenson, m
Ingela Magnewall, v
Bo Palmgren, c
Jan-Olof Petersson, fp

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot (kl 08.30-14.00)
i ledamots ställe (kl 14.00-14.40)
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
forts nästa sida

Utses att justera

Roland Andréasson

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2000-05-26 kl 08.30

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 51 -62
Ordförande _______________________________________

Justerande _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2000-05-26
Intygar i tjänsten

2000-05-17

forts

Övriga deltagande

Övriga närvarande

Göran Eliasson, s
Magnus Manhammar, s
Gunilla Gustavsson, c

ersättare (kl 08.30-14.00)
ersättare
ersättare

Kjell Kjellgren
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Anders Giheden
Anita Lindell
Patrik Svensson
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
pedagogisk samordnare
pedagogisk samordnare
ekonom
nämndsekreterare

Margareta Bjarke
Siv Forss
Anne Thorstensson

Resurcentrum
Resurscentrum
Kungsmarksskolan

___________________________________________________________________

2.

2000-05-17
A Eklund
M Bjarke
A Thorstensson
Akten
-
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2000.175 611 (Karläggningspolicy –
Kommunproven)

§ 51
Aktuell information
1.

Mässan Kunskapens Lustgårdar

Christer Ericsson har tidigare informerat om barn- och ungdomsmässan
Kunskapens Lustgårdar den 25 – 27 maj. Mässan äger rum i Östersjöhallen och
Idrottshallen. Vi har fått 55 st utställare, både från vår egen verksamhet,
friskolor, kooperativ, gymnasieskolan, handikappomsorgen, bibliotek m m.
Marknadsföring kommer att ske i näringslivets tidning Inside, i dagstidningar
och i TV 4. På mässan kommer förutom utställarna att finnas ett händelsetorg,
föreläsningar, Café Tant Anna och tävling kring favoritmonter.
Ordföranden inviger mässan den 25 maj kl 13.30. Denna dag är även kommunfulllmäktiges ledamöter inbjudna.
Anja Eklund informerar om tider och praktiska detaljer kring mässan
Kunskapens Lustgårdar.
2.

Genomförda tester/diagnoser enligt kartläggningspolicy samt
exempel på förebyggande arbete från ett rektorsområde

1997 var ett s k dyslexiår i hela Sverige. I Karlskrona kommun skapades
grupper över förvaltningsgränserna för att dra upp riktlinjer för hur människor
med läs- och skrivsvårigheter bör stödjas och bemötas. Arbetet utmynnade i en
policy för kartläggning, utvärdering och uppföljning av elevers resultat i
förskoleklassers grundskola och särskola. Denna policy antogs 1998 av Barnoch ungdomsnämnden. I policyn anges vilka prov som ska göras under
skolåren och vilka som ska sammanställas centralt. Avsikten med dokumentet
är att arbeta förebyggande med språklekar och genom dessa så tidigt som
möjligt upptäcka barn med avvikande språkutveckling och som kan ligga i
riskzonen för att få svårigheter att lära sig läsa och skriva. Vidare skall man
kontinuerligt följa elevers läs- och skrivutveckling så att de utvecklas så
positivt som möjligt.
Margareta Bjarke, Resurscentrum redovisar hur kartläggningen av barn med
läs- och skrivsvårigheter går till samt utvärdering av svenska, matematik och
engelska i olika stadier. De olika proven görs i förskoleklass, år 1, 2, 3, 5, 7,
9 samt en utvärdering av särskolebarnens kunskaper. I år 4 görs en
djupdiagnos, i år 6 och 9 åtgärdsprogram för enskilda elever.

2000-05-17

4

Resultaten av bedömningen/utvärderingen av proven redovisas i Sammanställning av Kommunproven – Kartläggningspolicy läsåret 99/00.
Anne Thorstensson, lågstadielärare SV2 vid Kungsmarksskolan redovisar
språktest i år 1 och 3 på Kungsmarksskolan.
Vidare redovisar Anne Thorstensson ett språkprojekt i år 2. EU-medel erhölls
till ett projekt för att öka läsförståelsen och bl försöka skapa en lästradition.
Hon påtalar vikten av att få föräldrarna att förstå att svenska är nödvändigt för
att klara vardagslivet och därmed kunna engagera sig mer i barnets vardag.
Inom EU-projektet har anordnats 21 föräldra- och barnkvällar med olika
aktiviteter.
Man har läst bl a Astrid Lindgrens böcker Bullerbyn och Emil i Lönneberga
tillsammans. Många olika aktiviteter med anknytning till olika händelser i
böckerna har anordnats, både vardagsaktiviteter, lekar, teater m m.
Många olika personalkategorier har engagerat sig i projektet, såsom lärare,
speciallärare, bibliotekarier, trä- och metallslöjdlärare, fritidspedagog, bildlärare samt lärare från Kulturskolan. Mycket av arbetet har skett ideellt.
Ordföranden tackar Margareta Bjarke och Anne Thorstensson för en intressant
information.
______________________
3.

Studieresa till språkförskolor

Ett fyrtiotal rektorer, nämndledamöter och representanter från Barn- och
ungdomskontoret var den 13 april på studiebesök vid språkförskolor i Skåne.
Anja Eklund, Göran Eliasson och Thomas Nilsson redovisar sina intryck
från studiebesöken i Kävlinge och Lund.
I Kävlinge var språkförskolan en helt kommunal verksamhet, inrymd som
en avdelning i en förskola. Språkförskolan var avsedd för barn med språkförseningar och språksvårigheter. 2,75 personal + 10 timmar logoped stod
till förfogande. Barnen var uppdelade i en grupp om 13, varav 8 hade språksvårigheter och övriga 5 var socialt väl fungerande barn. Eftersom barn även
lär av varandra fungerade detta system mycket bra.
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I Lund fanns en behandlingsförskola , en avdelning i ordinarie förskola, med
upptagningsområde i hela kommunen. Landstinget betalade en heltidstjänst
som logoped samt taxiresorna för barnen. 10 barn gick i språkförskolan 3
timmar per dag. Utöver logopedtjänsten fanns en speciallärare och en förskollärare.
De problemområden som behandlades i båda kommunerna var språkförståelse,
ljuden, ordförståelse och grammatisk förståelse.
Ordföranden tackar för informationen som tas till dagens protokoll.
_____________________
-

4.

Friskolor

Anders Giheden informerar om att ytterligare fyra ansökningar om friskolor
kommit Skolverket/Barn- och ungdomsförvaltningen tillhanda.
Friskolan Vittras ansökan gäller 450 elever år f-9.
Montessori Karlskrona AB´s ansökan gäller 200 elever år f-9.
Friskolan Futurums ansökan gäller 200 elever år f-9.
Ekonomisk förening Nancy Anglerts ansökan gäller skolveckohem för
7-10 elever.
Ordföranden tar informationen till nämndens protokoll.
_________________
5.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera.
_________________
6.

Invigning – adoptering av världsarv

Nämnden bryter sammanträdet 30 minuter för att närvara vid ceremonin då
Rosenfeldtskolan adopterar världsarvet Klockstapeln.
_________________
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§ 52
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av barn- och ungdomschefen, utvecklingschefen, pedagogiske samordnaren, kanslichefen, personalchefen, personalsekreteraren samt av rektorerna i Wämö, Lyckeby, Kronotorp, Jämjö,
Fågelmara, Nättraby och Särskolans rektorsområden redovisas vid sammanträdet.
Jan-Olof Petersson, fp, ställer frågor om vikariat för sjuklediga rektorer.
Förvaltningschefen redovisar ärendet.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________
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K Kjellgren
M Svensson
P Svensson
Kommunstyr.
Akten
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2000.92 042
§ 53
Delårsbokslut per den 30 april
Patrik Svensson redovisar delårsbokslut för januari-april 2000.
Driftbudgeten omsluter för närvarande 668,9 mkr, varav kommunbidraget
utgör 599,8 mkr och övriga externa och interna intäkter 69,1 mkr.
Till 13 rektorsområden med förskola-grundskola har enligt senaste resursfördelningen delats ut 444 mkr.
Övriga stora budgetposter är (brutto):
- hyror/lokaler
- särskola
- gemensamt (kapitalkostnader, personalsociala kostnader m m)
- friskolor och enskilda förskolor
- skolskjutsar
- Barn- och ungdomskontoret
- lokal administration
- reserv för volymförändringar, hyresökningar m m
Dessa budgetposter omfattar cirka 198,1 mkr.
Investeringsbudgeten är på 7,0 mkr. Under årets fyra första månader har cirka 3
mkr förbrukats. Prognosen tyder på att samtliga investeringsmedel kommer att
förbrukas. Till detta kommer de cirka 1,7 mkr som ej utnyttjades under 1999.
Periodens slutresultat visar –17,2 mkr. Detta resultat är ej att jämföra med motsvarande period 1999, + 4,6 mkr, pga det nya sättet att redovisa semesterlöneskulden.
Rektorsområdena och övriga budgetansvariga har inlämnat underlag/budgetuppföljning för första tertialet med prognos för 2000. Prognosen bygger på den
bedömning som gjorts i samråd med budgetansvariga.
En analys av kostnaderna för städ/vaktmästeri som vid årsskiftet 2000 övertogs
från Tekniska förvaltningen pågår. Mycket talar för att kostnaden markant
överstiger de budgeterade medel som motsvarar debiteringen från Tekniska
förvaltningen 1999.
Förvaltningens resultatprognos för 2000 slutar på +/-0 trots vissa underliggande obalanser på enstaka rektorsområden. Bedömningen är att budgeten
således under inga förhållanden medger några nya satsningar alternativt oförutsedda kostnader/minskade intäkter under budgetåret 2000.
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Sammanfattningsvis konstateras följande:
- för vissa områden kvarstår underskott från 1999
- förvaltningens resursfördelningsmodell kommer att ses över inför år 2001
- friskolan Musikugglan startar sin verksamhet höstterminen 2000
- ökat behov av förskoleplatser finns i kommunens centrala delar
- osäkerhet råder gällande kostnader i samband med övertagandet av städ och
vaktmästeri från Tekniska förvaltningen
- resultatprognosen för 2000 +/-0.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

överlämna delårsbokslutet för januari – april 2000 till kommunstyrelsen

att

investeringsramen för 2000 utökas från 7 mkr till 8,7 mkr pga ej
utnyttjade investeringsmedel 1999 samt att dessa medel finansieras inom
nuvarande budgetram.

Yrkanden
Kerstin Andersson, s, föreslår att Barn- och ungdomsnämnden för egen del
beslutar ”att Barn- och ungdomsförvaltningen återkommer med analys och
eventuella förslag till åtgärder av kostnaderna för städ/vaktmästeri till
nämndens augustisammanträde”.
Claes Bothén, kd, och Ingela Magnewall, c, yrkar bifall till Kerstin Anderssons
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Därefter ställer därefter proposition på Kerstin Anderssons tilläggsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

överlämna delårsbokslutet för januari – april 2000 till kommunstyrelsen

att

investeringsramen för 2000 utökas från 7 mkr till 8,7 mkr pga ej
utnyttjade investeringsmedel 1999 samt att dessa medel finansieras inom
nuvarande budgetram samt
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Barn- och ungdomsförvaltningen återkommer med analys och
eventuella förslag till åtgärder av kostnaderna för städ/vaktmästeri till
nämndens augustisammanträde.

____________________
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2000.155 619
S Ohlsson
R/Nättraby
Akten
§ 54
Barnomsorgssituationen på Hasslö
Solvig Ohlsson ger en information om barnomsorgssituationen på Hasslö inför
hösten 2000.
21 barn står i kö till Hasslö förskola i april
2 barn står i kö till dagbarnvårdare.
4 barn står i kö i januari
4 barn i passiv kö
samt ett antal ännu ej anmälda barn (ur befolkningsstatistiken).
13 platser frigörs i höst när 6-åringarna börjar förskoleklass.
Detta innebär att 10 barn kommer att sakna plats i augusti och ytterligare 4 i
januari. Därutöver kommer troligtvis ett antal idag ej anmälda barn.
De alternativ/möjligheter som finns är upphandling eller kommunal
barnomsorg.
Vid kommunal barnomsorg finns följande alternativ:
1.
Tillbyggnad av befintlig förskola, drift ca 100.000 kronor/år
2.
Paviljong på skolgården, drift ca 175.000 – 200.000 kronor/år
3.
Annonsering efter dagbarnvårdare
4.
Hänvisa barnen till andra områden.
Arbetsutskottet diskuterar för- och nackdelar med de olika alternativen.
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att nedanstående inriktning skall gälla:
1.
2.

Rekrytering av dagbarnvårdare skall ske i första hand.
Upphandling skall ske i andra hand.

Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

godkänna vidtagen åtgärd.

-----------------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar godkänna vidtagen åtgärd avseende
inriktning för att lösa barnomsorgssituationen på Hasslö.
________________________
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S Ohlsson
Friskolan Musikugglan
Akten
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1998.292 609
§ 55
Lokaler för friskolan Musikugglan
Musikugglan/Tant Gröns ledningsgrupp anhåller om att hyra lokaler av
Karlskrona kommun i anslutning till Wämöskolan fr o m juli-augusti 2000.
Avsikten är att starta med F-4 med utveckling mot F-9. I samband med utbyggnaden av Wämöskolan vill Musikugglan/Tant Grön vara delaktiga i utformningen av sina lokaler.
Ytterligare material i ärendet kommer att föreligga vid nämndens majsammanträde.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens majsammanträde.
Bo Palmgren, c, deltar ej i beslutsförslaget.
------------------------------Solvig Ohlsson redovisar inkommen skrivelse i ärendet från Musikskolan/Tant
Gröns Ledningsgrupp.
Yrkande
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till Barn- och ungdomskontoret
för att bereda större möjligheter till rektorerna att informera om ärendet.
Claes Bothén, kd, yrkar bifall till ordförandens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att återremittera ärendet.
Extra sammanträde skall hållas den 24 maj 2000 kl 18.00 i anslutning till
konferensen på Stufvenäs. Skriftlig kallelse utgår.
_____________________

2000-05-17
K Edvinsson
A Eklund
Samtl R
Akten
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2000.152 005

§ 56
IT-plan för Barn- och ungdomsförvaltningens administration år 2000
Karlskrona kommuns IT-verksamhet skall skapa förutsättning för
värdeskapande utveckling, effektiv resursanvändning och tillväxt samt präglas
av helhetssyn, kvalitet, kontinuitet och långsiktighet.
Kurt Edvinsson redovisar pågående IT-aktiviteter i kommunen och inom förvaltningen:
- Utveckling av förvaltningens hemsida
- Utveckling av intranät
- Införande av ÄHS-ärendehanteringssystem
- Införande av moduler i Procapita
- Fortsatt införande av Palett
- Digital service
- E-handelsprojekt
- GIS – digitala kartor
- Programvaruinventering
- Analys av infrastrukturen
- Utveckling av telefoni och meddelandehantering
- IT-säkerhetsfrågor
- Booking, bl a för bokning av lokaler tillsammans med Kultur och
fritidsförvaltningen.
För Barn- och ungdomsförvaltningens del skall IT-planen dels svara mot de
övergripande mål som finns i Karlskrona kommuns IT-verksamhets, dels
spegla det IT-stöd som krävs för att bedriva befintlig verksamhet samt den
framtida verksamhet som kommer att kräva IT-stöd.
Tillgänglighet och infrastruktur
IT-stöd finns inom administrationen på Barn- och ungdomskontoret, de
administrativa centrumen, utvecklingscentrum och resurscentrum. Av det totala
antalet anställda nås dock endast 7 %. Personalen på skolor och förskolor kan
inte ta del av den information som finns i våra system. En successiv utbyggnad
av kommunikationsmöjligheterna är därför nödvändig. En förutsättning för
genomförandet är att kommunen gör helhetssatsningar samt satsar på
bredbandslösningar.

2000-05-17

13

-

-

Mål för år 2000
- Enheterna för två samverkansområden skall kunna nå och utnyttja det
kommunala nätverket och därigenom komma åt intranät, internet, mail samt
verksamhetssystemen.
- Samtliga skolsköterskor skall kopplas upp mot nätverket samt ha tillgång till
intranät, mail, verksamhetssystem samt särskild programvara för skolhälsovårdsverksamhet.
- Två kök skall kopplas upp mot nätverket samt ha tillgång till intranät,
internet, mail, verksamhetssystem samt särskild programvara för måltidsverksamhet.
- Komplettering av utrustning på Resurscentrum och Utvecklingscentrum
(utbildningsmaskiner).
- Fastställa principer för vilka personer inom ovanstående verksamheter som
skall hantera utrustning och applikationer samt hur hanteringen skall ske.
Dator- och IT-mognad – Mål för år 2000
- Utbildningsplan för samtliga användare skall utarbetas, med syfte att alla
skall ha en grundkompetens vad gäller teknisk hantering, intranät, Group
Wise samt den specifika kompetens som krävs för att arbeta i verksamhetssystemen.
- Genomförandeplan skall utarbetas.
- Utbildningsinsatser i enlighet med genomförandeplan skall påbörjas.
- Ge användare möjlighet till utbildning till ECDL-körkort.
System och applikationer, Mjukvara – Mål för år 2000
- Inventering av vilka programvaror som respektive användare utnyttjar.
- Successiv uppdatering av samtliga arbetsplatser till Windows 2000 och Office
2000.
- Fortsatt arbete och utveckling av Procapita.
- Införa Booking samt genomföra utbildning i användandet av denna
applikation.
Hårdvara – Mål för år 2000
- Inventering av samtliga förvaltningens administrativa datorer, skrivare och
kommunikationsutrustning.
- Upprätta en plan över investeringsbehov.
- Upprätta en prioriteringslista samt uppgradera utrustning så långt detta är
möjligt inom fastställda ekonomiska ramar.
- I syfte att hålla nere kostnaderna se över om det finns möjlighet att flytta
maskiner mellan olika användare i förvaltningen med prioritering på de krav
som användarens system kräver.

2000-05-17
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-

Verksamhet och arbetsformer – Mål för år 2000
- Gå igenom arbetsrutiner i kombination med IT-stöd.
- Fortsatt utveckling av förvaltningens hemsida med bl a utveckling av tjänster
på nätet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

fastställa ovanstående IT-plan för Barn- och ungdomsnämndens
administration.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
----------------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
________________________

2000-05-17
A Lindell
Samtl rektorer
Akten
-
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2000.122 619

§ 57
Rapport nr 6: Första steget 1999 – Verksamhetsbesök med kvalitetsperspektiv
Rapporten bygger på verksamhetsbesök hösten 1999 i enskilda och kommunala
förskolor och i skolor.
Besöken bygger på materialet Första steget som är framtaget av Kommunförbundet i samverkan med fackliga företrädare för Skolledarna och Skolledarförbundet inom Lärarförbundet. I materialet finns sju frågeställningar att
diskutera kring. Dessa är de huvudkriterier som finns i Förbättringsinstrumentet Svensk Skola:
- Ledarskap
- Information och Analys
- Strategisk planering
- Medarbetarnas utveckling
- Verksamhetens processer
- Verksamhetens resultat
- Tillfredsställelse hos dem skolan är till för.
Rapporten består av en redovisning av diskussionerna kring arbetslagens
skriftliga svar, samt en sammanfattning där svaren i viss mån värderas utifrån
det kvalitetstänkande som finns i Förbättringsinstrumentet Svensk Skola.
Avslutningsvis redovisas arbetslagens skriftliga svar i sin helhet.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten
vid nämndens majsammanträde.
---------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten.
Ordföranden tackar Anita Lindell för väl nedlagt arbetet.
___________________

2000-05-17
A Giheden
Samtl rektorer
Akten
-
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2000.130 619
§ 58
Rapport nr 7: Tre kvalitetskriterier utifrån verksamhetsperspektiv
Rapporten grundar sig på en enkätundersökning som omfattar grundskolans 13
rektorsområden samt kommunens bägge friskolor.
Enkäten bygger på tre frågeställningar:
Former för inhämtande av kunskaper och erfarenheter genom omvärldskontakter.
Avsikten har varit att kartlägga om och hur omvärldskontakter förekommit
under det gångna verksamhetsåret.
Flertalet rektorsområden uppvisar en mångfald av omvärldskontakter. Inom
redovisade områden är verksamheten på god väg mot en måluppfyllelse av
skolplanens inriktning om skolan som en öppen verksamhet där kontakter och
samverkan med bl a näringsliv och högskola är naturliga inslag i den dagliga
verksamheten.
Styrdokument
Avsikten har varit att klartlägga hur kursplanemål, betygskriterier, nationella
prov och diagnoser hanterats under det gångna verksamhetsåret.
Redovisningen visar att flertalet rektorsområden är på god väg att genomföra
skolplanens föreskrivande åtgärder avseende tillgängliga uppnåendemål och
individuella utvecklingsplaner. En del arbete kvarstår dock kring hantering av
kursplanemål, betygskriterier och nationella prov.
Utvecklingssamtal och förutsättningar för dessa
Syftet har varit att kartlägga hur utvecklingssamtal och dess förutsättningar
hanterat under det gångna verksamhetsåret.
Redovisningen visar att samtliga områden väl uppfyller de nationella krav som
ställs kring utvecklingssamtal.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten
vid nämndens majsammanträde.
---------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten.
___________________

2000-05-17
-

-

§ 59
Öppna sammanträden
Ärendet utgår.
____________________

17

2000-05-17
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-

§ 59
Kurser och konferenser
Nämnden tar del av de kurser och konferenser som föreligger vid dagens
sammanträde.
Ärendet föranleder ingen åtgärd.
____________________

2000-05-17
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K Kjellgren

-

§ 61
Övriga ärenden
1.

Rektorstjänst Spandelstorps rektorsområde

Claes Bothén ställer frågor om den ledigförklarade rektorstjänsten vid
Spandelstorps rektorsområde.
Förvaltningschefen redovisar att 6 sökande anmält sitt intresse för tjänsten.
Tjänsten bör helst bör vara tillsatt i juni eller augusti med tillträde 2001-01-01.
2.

Omfördelning av rektorstjänst

Förvaltningschefen informerar om omfördelning av rektorstjänsterna.
En av rektorstjänsterna i Fågelmara rektorsområde kommer att dras in och
Nättraby och Lyckeby rektorsområden kommer att få förstärkning med
en halv rektorstjänst vardera.
3.

Resursfördelning

Thomas Nilsson, m, ställer frågor om resursfördelningen till barn i särskolan i
jämförelse med barn i grundskolan som egentligen tillhör särskolans
personkrets.
Ordföranden m fl replikerar att det är en prioriteringsfråga för
samverkansområdena.
Ingela Magnewall ställer frågor om resurser för resursskolan jämfört med
resurser till de barn som är i behov av särskilt stöd i den ordinarie undervisningen.
Ordföranden replikerar att det är en ledningsfråga/resursfråga.
4.

Verksamhetsbesök hösten 2000

Anja Eklund informerar om höstens verksamhetsbesök. Enligt skolplanen
ska terminsvisa verksamhetsbesök genomföras av utvecklingsfunktionen och
kontaktpolitikerna i ett urval av rektorsområdena. Höstens besök omfattar
rektorsområdena Jämjö, Holmsjö, Galären, Trossö, Sunna och Kronotorp
och kommer att ske under tiden 14 november till och med 14 december.
Bakgrundsmaterial kommer att tillställas ledamöterna.

2000-05-17
A Eklund

-

5.

Nationella prov

Björn Karlsson, s, ställer frågor om skrivelse från lärare i Tvings skola
angående nationella prov.
Anja Eklund kommer tillsammans med rektor att besvara skrivelsen.
____________________
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§ 62
Meddelanden
Statens offentliga utredningar
Timplanedelegationen

1999.461 610
Timplanedelegationen bifaller
kommunens ansökan om deltagande i försöksverksamhet
med utbildning utan timplan i
grundskolan

Öhrlings Pricewaterhouse
Coopers AB

1999.69 042
Granskning av kommunens
årsredovisning 1999

Tekniska nämnden

2000.103 291
§ 41
Förprojektering av bibliotek/
Mediatek inom Tvings skola

Tekniska nämnden

2000.104 291
§ 41
Förprojektering av bibliotek/
mediatek inom Ramdala skola

Föräldrakooperativet Skutan

2000.193 632
Verksamhetsberättelse avseende
år 1999

_______________________
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2000-05-24

Plats och tid

Stufvenäs
Kl 18.00 – 18.30

Beslutande

Patrik Hansson, s
Kerstin Andersson, s
Claes Bothén, kd
Roland Andréasson, s
Rickard Ferm, s
Björn Karlsson, s
André Gustavsson, s
Eva-Britt Dahlström, s
Annicka Engblom, m
Thomas Nilsson, m
Marie-Louice Norethun, m
Karl-Gösta Svenson, m
Michael Börjesson, v
Inga-Lill Siggelsten, kd
Jan-Olof Petersson, fp

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
forts nästa sida

Utses att justera

Eva-Britt Dahlström

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2000-06-06 kl 08.30

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragraf 63-64
Ordförande _______________________________________
Justerande

_______________________________________

___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2000-06-06

1

Intygar i tjänsten

2000-05-24

forts

Övriga deltagande

Göran Eliasson, s
Magnus Manhammar, s
Marie-Louice Norethun, m
Ingela Magnewall, v
Lena Gustafsson, fp

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Kjell Kjellgren
barn- o ungdomschef
Kurt Edvinsson
kanslichef
Solvig Ohlsson
planeringschef
Rolf Bengtsson
PA-chef
___________________________________________________________________

2

2000-05-24

S Ohlsson
Tekniska förv.
Musikugglan
M Svensson
Akten

3

19998.292 609

§ 63
Lokaler för friskolan Musikugglan
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2000-05-17, § 55, beslutat
att återremittera ärendet angående lokaler för friskolan Musikugglan för att
bereda större möjligheter för rektorerna att informera om ärendet.
I ärendet föreligger tjänstemannaförslag grundat på framställan från friskolan
Musikugglan.
Musikugglans verksamhet kommer fullt utbyggd att vara en f-9 skola för 225
elever. Även fritidsverksamhet kommer att finnas för de yngre eleverna.
I första skedet avser Musikugglan starta verksamhet f-4.
Musikugglan anhåller att deras lokalbehov löses i två steg där första steget är
paviljonger på Wämöskolans gård. Förslag till placering av dessa paviljonger
har skett efter samråd mellan friskolan, skolledningen, personal och tekniska
förvaltningen.
Som ett andra steg begär Musikugglan som permanent lokallösning att
friskolan flyttar in i en del av den planerade ombyggda Wämöskolan och där
blir en hyresgäst på samma villkor som den kommunala skolan.
Friskolan Musikugglan anhåller att Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att
att
att
att
att

Musikugglan får tillåtelse att använda Wämöskolans tomt för placering
av skolpaviljonger som anpassas enligt Musikugglans utbyggnadsbehov
placeringen sker i samråd med Wämöskolans skolledning, lärare och
elevrådsrepresentanter
paviljongerna är en tillfällig lösning i avvaktan på att Musikugglan blir
en del av Wämöskolan
Musikugglan skall teckna ett 10-årskontakt avseende den om- och tillbyggda Wämöskolan
Musikugglan skall betala den faktiska lokalkostnaden som uppstår på
Wämöskolan.

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås bifalla ovanstående att-satser med
följande tillägg
att samnyttjandet av Wämöskolan sker under förutsättning att Barn- och
ungdomsnämnden beslutar om en ombyggnad samt att Kommunfull-

mäktige anslår erforderliga medel för investeringar och drift.
2000-05-24
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Vid sammanträdet redovisas även skrivelser från rektor Inger Persson och
elevrådet vid Wämöskolan, vilka lägges till handlingarna.
Yrkande
Michael Börjesson, v, yrkar avslag på tjänstemannaförslaget.
Ordföranden yrkar som tilläggsattsats att förvaltningen får i uppdrag att ta upp
en diskussion med Musikugglan och övriga friskolor angående en överenskommelse om en sista ansökningsdag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Michael Börjessons avslagsyrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tilläggsförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

Musikugglan får tillåtelse att använda Wämöskolans tomt för placering
av skolpaviljonger som anpassas enligt Musikugglans utbyggnadsbehov

att

placeringen sker i samråd med Wämöskolans skolledning, lärare och
elevrådsrepresentanter

att

paviljongerna är en tillfällig lösning i avvaktan på att Musikugglan blir
en del av Wämöskolan

att

Musikugglan skall teckna ett 10-årskontakt avseende den om- och tillbyggda Wämöskolan

att

Musikugglan skall betala den faktiska lokalkostnaden som uppstår på
Wämöskolan

att

samnyttjandet av Wämöskolan sker under förutsättning att Barn- och
ungdomsnämnden beslutar om en ombyggnad samt att Kommunfullmäktige anslår erforderliga medel för investeringar och drift.

att

att förvaltningen får i uppdrag att ta upp en diskussion med Musikugglan
och övriga friskolor angående en överenskommelse om en sista
ansökningsdag.
____________________
2000-05-24
5

A Eklund
B Bergljung
I Bergström

-

§ 64
Övriga ärenden
Flickors ohälsa
Claes Bothén ställer frågor om Länsstyrelsens rapport om tonårsflickors
ohälsa.
Barn- och ungdomsförvaltningen återkommer i ärendet.
_____________________

2000-06-19

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 14.00

Beslutande

Patrik Hansson, s
Kerstin Andersson, s
Claes Bothén, kd
Roland Andréasson, s
Rickard Ferm, s
Nadja Medic, s
Kerstin Andersén, s
Eva-Britt Dahlström, s
Annicka Engblom, m
Thomas Nilsson, m
Marie-Louice Norethun, m
Karl-Gösta Svenson, m
Michael Börjesson, v
Bo Palmgren, c
Jan-Olof Petersson, fp

1

ordförande
1:e vice ordförande (fr 13.30)
2:e vice ordförande
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot (fr 10.15)
ledamot
ledamot (fr 13.30)
ledamot (fr 13.30
i ledamots ställe
ledamot
ledamot (ej § 75)
ledamot
ledamot
forts nästa sida

Utses att justera

Karl-Gösta Svensson

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2000-06-27 kl 15.30

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 65-80
Ordförande _______________________________________

Justerande _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2000-06-28
Intygar i tjänsten

2000-06-19

forts

Övriga deltagande

André Gustavsson, s
Göran Eliasson, s
Cecilia Eklund, s
Ingela Magnewall, v
Gunilla Gustavsson, c
Lena Gustafsson, fp

ersättare (fr 09.30)
ersättare
ersättare
ersättare (ej §§ 74- 75)
ersättare (fr 10.20)
ersättare (fr 09.05)

Kjell Kjellgren
barn- o ungdomschef
Kurt Edvinsson
kanslichef
Anja Eklund
utvecklingschef
Solvig Ohlsson
planeringschef
Rolf Bengtsson
PA-chef (ej § 74)
Anders Giheden
pedagogisk samordnare
Anita Lindell
pedagogisk samordnare
Ingrid Bergström
nämndsekreterare
___________________________________________________________________

2

2000-06-19
A Giheden
A Lindell

-

3

2000.220 609 (betygsstatistik)

§ 65
Aktuell information
1.

Redovisning av betygsstatistik

Anders Giheden redovisar betygsstatistik avseende de elever som avslutar år 9
vårterminen 2000. Statistiken omfattar även elevernas betyg vårterminen 1999
och höstterminen 1999.
Av redovisningen framgår att ett stort antal elever förbättrat sina betyg, medan
det i enstaka kärnämnen i vissa fall skett en försämring.
Totalt sett saknade 20,3 % elever betyg i minst ett kärnämne vårterminen 1999
Höstterminen 1999 hade denna siffra ökat till 20,5 %, medan vårterminen 2000
visade på en minskning till 12,9 % i kärnämnena. Denna siffra kan komma att
justeras efter de särskilda prövningar som eleverna gör i anslutning till
terminsslutet.
Vid en efterföljande diskussion konstateras att de insatser nämnden och
rektorsområdena gjort gett gott resultat, men att insatser fortsättningsvis
bör ske redan i de lägre åldrarna. Vidare bör ett samarbete etableras med
gymnasieskolan kring betygsfrågor.
Informationen tas till protokollet.
__________________________
2.

Inledande diskussion kring särskolans framtida organisation

Anita Lindell redovisar den utredning hon gjort med anledning av Barn- och
ungdomsnämndens uppdrag 1999 att i linje med Salamancadeklarationen se
över särskolans framtida organisation.
Särskolan som skolform finns för de barn och ungdomar som inte kan gå i
grundskolan och gymnasieskolan därför att de är utvecklingsstörda.
Kommunen är huvudman för särskolan. Föräldrarna har dock rätt att välja om
deras barn skall gå i särskola eller i grundskola
Anita Lindell informerar om vad skollagen säger om särskolan som skolform.
samt om den försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande som varit under
perioden 1996/97 – 1999/00.

2000-06-19
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-

Efter skolverkets uppföljning och utvärdering har beslutats om en fortsatt
försöksverksamhet t o m juni 2005.
Vidare redovisas särskolans organisation i Karlskrona; grundsärskola, träningsskola, gymnasiesärskola och särvux.
Styrdokument för särskolan är skollagen, särskoleförordningen och läroplaner
(samma som grundskola, förskoleklass och fritidshem samt gymnasieskola).
Endast i uppnåendemålen finns skillnad. Egna kursplaner och timplaner ger
stora möjligheter till anpassning efter lokala behov och förutsättningar.
Uppdragets genomförande har omfattat intervjuer, enkäter, genomgripande
studier av litteratur/forskning mm samt olika kontakter med föräldrar,
samverkansområden, Föreningen Autism i Blekinge, FUB, andra kommuner
samt kommunförbundet. De olika yttrandena redovisas.
Olika former av integrering redovisas;
- fysisk integrering
- funktionell integrering
- social integrering
- samhällelig integrering.
Möjligheter och svårigheter vid integrering redovisas ( individintegrering och
gruppintegrering).
Anita Lindell visar på två alternativ.
Alternativ 1 – Särskolan som ett rektorsområde som i nuläget.
- Väl fungerande särskola
- Ingen opinion för förändring
- Lagen har inte inneburit ökning av placeringar i grundskolan
- Helhetssyn på särskolebarnens lärande och utveckling i ett 7-20 årsperspektiv
- Den sociala betydelsen.
Alternativ 2 – Integrering grundsärskola/grundskola
- Syftet med integrering – Vad vill vi uppnå med en förändring?
- Hur blir skoltiden för särskolebarnen?
- Påverkar integrering under skoltiden i positiv riktning, så att högre
samhällelig integrering uppnås?
- Resurstilldelning vid övergång till särskola och grundskola (mycket stor
skillnad i resurstilldelning i grundskola och särskola).

2000-06-19
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-

Nämndsledamöterna får möjlighet att ställa frågor till Anita Lindell och lämna
synpunkter på utredningen.
Ordföranden m fl tackar Anita Lindell för en väl genomarbetad utredning.
Ytterligare information i ärendet kommer att ges vid nämndens augustisammanträde. En hearing med rektorer, personal och föräldrar kommer att
anordnas under en eftermiddag.
Arbetsmaterialet kommer att sändas ut till nämndens ledamöter.
______________________
S Ohlsson

Handikappolitiska programmet
Ärendet återkommer till augustisammanträdet.
______________________

2000-06-19
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-

-

§ 66
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av barn- och ungdomschefen, utvecklingschefen, personalchefen, personalsekreteraren samt av rektorerna i Lyckeby,
Spandelstorp, Kronotorp, Jämjö, Fågelmara och Särskolans rektorsområden
redovisas vid sammanträdet.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________

2000-06-19
S Ohlsson
Tekniska nämnden
R/Trossö
R Wämö
Akten
-

7

1999.228 291

§ 67
Skolutveckling inom Trossö och Wämö rektorsområden
I september 1995 tog en enig Barn- och ungdomsnämnd ett principbeslut om
att den framtida grundskolan i Karlskrona så långt det är möjligt skall ha
inriktning 0-9 skolor samt att vid nybyggnation alternativt om/tillbyggnad av
skolor ha som målsättning att tillskapa 0-9 skolor.
Enligt tidsplan i lokalplan våren 2000 är det Trossö och Wämö rektorsområden
som nu är aktuella för utveckling och förnyelse av sina skollokaler.
Barn- och ungdomsnämnden tog i maj 1999 ett beslut att inriktningen i Trossö
rektorsområde skall vara en f-9 skola på Rosenfeldtskolan och f-5 skolor på
Aspö och Saltö.
Inriktningen för skolutvecklingen i Wämö rektorsområde skall vara en f-9
skola på Wämöskolan och en f-5 skola på Hästö.
Samråd har skett med personal, elever och föräldrar i båda rektorsområdena.
Tjänstemannaförslag
Vid en samlad bedömning och utifrån tidigare beslut 1995 och 1999 föreslår
Barn- och ungdomskontoret att Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1.att en f-9 skola utvecklas på Trossö
2.att Saltöskolan och Aspöskolan utvecklas till f-5 skolor
3.att Wämöskolan utvecklas till en f-9 skola samt
4.att Hästöskolan utvecklas till en f-5 skola.
Arbetsutskottet diskuterar ärendet och föreslår smärre justeringar i
textunderlaget så att en flexibilitet skapas för f-5/6 skolor.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens junisammanträde.
--------------------------------------
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Yrkanden
Karl-Gösta Svenson, m och Jan-Olof Petersson, fp, yrkar avslag på attsats 1
och yrkar i stället ”att en f-5 skola utvecklas på Trossö”
I övrigt yrkas bifall till tjänstemannaförslaget.
Claes Bothén, kd, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Roland Andréasson, s, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på
Karl-Gösta Svensons m fl yrkande beträffande attsats 1.
Bo Palmgren, c, yrkar bifall till Karl-Gösta Svenssons m fl förslag beträffande
attsats 1 och avslag på tjänstemannaförslaget attsats 3. I stället föreslås attsats 3
få följande lydelse ”att Wämöskolan utvecklas till en 6/7-9 skola”.
I övrigt yrkas bifall till tjänstemannaförslaget attsats 2 och 4.
Michael Börjesson, v, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på
Bo Palmgrens, Karl-Gösta Svenssons och Jan-Olof Peterssons yrkanden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de olika attsatserna enligt nedan.
Tjänstemannaförslaget attsats 1, biträtt av Claes Bothén, Roland Andréasson
och Michael Börjesson, ställes mot Karl-Gösta Svensons m fl yrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats 2.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget attsats 3 mot Bo Palmgrens
yrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats 4.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
1.att en f-9 skola utvecklas på Trossö
2.att Saltöskolan och Aspöskolan utvecklas till f-5 skolor
3.att Wämöskolan utvecklas till en f-9 skola samt
4.att Hästöskolan utvecklas till en f-5 skola.

2000-06-19
Reservationer
Bo Palmgren, c, Karl-Gösta Svenson, m, och Jan-Olof Petersson, fp
lämnar skriftliga reservationer.
_______________________
-
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C-U Persson
Samtl R
M Svensson
I Bergström
Akten
-

10

2000.215 282

§ 67
Lokalhyra för friskolor m fl vid tillfällig förhyrning
Barn- och ungdomskontoret har arbetat fram förslag till lokalhyra för lokaler
som friskolorna utnyttjar på timbasis. Förslaget gäller framförallt specialsalar
som friskolorna inte själva har tillgång till, exempelvis idrottslokaler,
slöjdsalar, NO-salar och hemkunskapssalar.
I en upplåtelse av specialsalar måste hänsyn tas tillföljande ekonomiska
faktorer:
- kvadratmeterhyran i lokalen
- utrustning i lokalen och slitage av inventarier
- städkostnader
- biytor som korridorer, toaletter, grupprum m m
- utnyttjande sker under skoltid.
När dessa faktorer vägs samman finner förvaltningen det skäligt att sätta en
lokalhyra för specialsalar som friskolor hyr till 100 kronor för varje påbörjad
timme. Beloppet är en schablon, lätt att administrera och tolkningsmöjligheterna
är begränsade.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

fastställa friskolornas lokalhyra för specialsalar till 100 kronor per påbörjad
timme (exkl moms).

Protokollsanteckning
Michael Börjesson, v, avvaktar med ställningstagande till nämndsammanträdet
i juni.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
--------------------------------------Yrkande
Claes Bothén, kd, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att

fastställa friskolornas lokalhyra för specialsalar till 100 kronor per påbörjad
timme (exkl moms).

____________________

2000-06-19
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2000.193 627
Landstingsfullm.
primärvårdsutskott
S Ohlsson
Akten
-

§ 69
Yttrande över remiss angående Hälsofrämjande program för Blekinge
Landstingsfullmäktiges primärvårdsutskott har gett Barn- och ungdomsnämnden möjlighet att yttra sig över utskottets förslag till Hälsofrämjande
program för Blekinge.
Programmet omfattar sex punkter:
- Samverkan i folkhälsoarbetet
- Meningsfull sysselsättning
- Social gemenskap
- Ekologisk uthållig miljö
- Rekreation och kultur
- Hälsofrämjande livsstil.
Förslag till yttrande
I förslag till yttrande framgår att upprepade undersökningar visar att det finns
stora hälsoskillnader mellan män och kvinnor, olika yrken och etniska
grupper. För att minska dessa skillnader behövs ett målmedvetet arbete där
berörda myndigheter och ideella organisationer samverkar.
Barn och ungdomar är en viktig målgrupp i detta arbete. Bland Barn- och
ungdomsnämndens verksamheter arbetar man framförallt med det
förebyggande folkhälsoarbetet, som en naturlig del i den dagliga verksamheten.
Ett samarbete omkring ett hälsofrämjande program kan ytterligare betona
vikten av detta arbete. Karlskrona kommuns allergikommitté är ett exempel på
samverkan mellan myndigheter och andra organisationer där folkhälsan är
utgångspunkt.
Initiativet från Landstingsfullmäktiges primärvårdsutskott är mycket bra och ett
kommande samarbete omkring dessa frågor ser nämnden mycket positivt på.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

besvara remissen enligt ovan.
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Yrkande
Roland Andréasson, s, och Karl-Gösta Svensson, m, yrkar bifall till
tjänstemannaförslaget.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att besvara remissen enligt ovan redovisat yttrande.
--------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
___________________

2000-06-19
S Ohlsson
K-fullmäktige
Akten

14

2000.121 010
§ 70
Yttrande över motion om Kungsmarken – en resurs för framtiden
Kommunfullmäktige har till nämnderna återremitterat motion från Miljöpartiet
de Gröna i Karlskrona avseende bostadsområdet Kungsmarken.
I motionen yrkas
”att en tvärpolitisk diskussion ska komma till stånd och i det fall välfärdsberedningen inte längre existerar diskussionen sker i ett annat forum
att samla de idéer som kommit från Kungsmarksborna och som bl a finns
formulerade i de s k arbetsböckerna
att initiera till fortsatta diskussioner och idéformuleringar i Kungsmarken
att kommunen tar sitt ansvar för att förlänga skoldagen för de s k
förberedelseklasserna och därmed erbjuda barnen en strukturerad vardag
tillsammans med vuxna förebilder
att personifiera helhetssynen i en projektansvarig för Kungsmarken.”
Förslag till yttrande
Barn- och ungdomsnämnden driver nu ett omfattande arbete med att förprojektera Sunnadalsskolan till en modern f-9 skola med allmänbibliotek och fritidsgård. I detta arbete deltar Kultur- och fritidsförvaltningen och andra
intressenter i området. På skolan håller man också på att bygga upp en engelsk
avdelning och en Montessoriavdelning. Denna satsning görs på Sunnadalsskolan dels med tanke på skolans geografiska placering, med goda
kommunikationsmöjligheter från kommunens alla delar, dels för att göra
skolan attraktiv för barn från andra kommundelar.
I detta skolprojekt ingår även att tillskapa bra lokaler för förläggningsundervisningen. Enligt de ritningar som finns idag kommer förläggningsundervisningen
att finnas i en egen fristående byggnad vilket innebär att lokaler finns
tillgängliga hela dagarna. Dessa lokaler kan användas både för undervisning
och annan fritidsverksamhet för dessa barn. Att förlänga skoldagen med en
strukturerad verksamhet med delvis mer undervisning, men framförallt olika
typer av fritidsaktiviteter vore önskvärt. Man bör då sträva efter att integrera
dessa aktiviteter med redan befintliga verksamheter på skolan, exempelvis
samarbete med fritidsgården.
Kommunens integrationssekreterare finns placerad på Gullberna Park. Det är
viktigt att hennes kunskaper tas tillvara om en utökning av skoldagen ska
genomföras.
Planer på att bygga en stor idrottsanläggning vid skolan öppnar ytterligare
möjligheter för utveckling av området.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

besvara motionen enligt ovan.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden att besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
-----------------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
________________________

2000-06-19
C-U Persson
K-fullmäktige
Akten
-
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2000.105 312

§ 71
Yttrande över motion om gång/cykelväg i Kättilsmåla
Jörgen Johansson, c, har som motion till fullmäktige tagit upp behovet av
byggande av gång- och cykelväg genom Kättilsmåla samhälle.
Motionen hänvisar till att genom Kättilsmåla samhälle går en genomfartsväg,
som barnen måste gå på till skolan, barnomsorgen och sina fritidsaktiviteter.
Vägen är smal och saknar gångbanor. Med tanke på barnens säkerhet bör det
byggas en gång- och cykelväg genom samhället.
I motionen hemställes
”att Karlskrona kommun verkar för att Vägverket bygger en gång- och
cykelväg genom Kättilsmåla samhälle.”
Förslag till yttrande
I förslag till yttrande framgår att Barn- och ungdomsnämnden anser
motionärens krav berättigade. Från Kättilsmåla skola har tidigare kritik riktats
mot den smala genomfartsvägen förbi skolan. Planer från kommunen och
Vägverket finns på hur en gång- och cykelväg skall utföras.
Trafiksäkerheten runt Kättilsmåla skola skulle klart förbättras om Vägverkets
planer verkställs. Kommunens beslut i ärendet kan påskynda en sådan process.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

tillstyrka motionen om gång- och cykelväg genom Kättilsmåla samhälle.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
----------------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
______________________

2000-06-19
A Eklund
C Ericsson
K-styrelsen
Kultur-Fritidsn.
Blekinge Museum
M Svensson
Akten

17

1999.38 875

§ 72
Skolhistoriska samlingen
Kommunledningsförvaltningen har gett Kultur- och fritidsförvaltningen ett
uppdrag att besvara och presentera ett förslag från Karlskrona Skolhistoriska
Förening.
Ärendet har 1999 beretts i Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen
varvid beslutades att Barn- och ungdomsnämnden ska behandla ärendet i sin
budget beredning för 2000. Barn- och ungdomsnämnden har i yttrandet
1999-08-25 framställt ”att den skolhistoriska samlingen kartläggs med vad
det innebär av dokumentation, värdering och eventuell restaurering.”
Kultur- och fritidsnämnden har därefter i maj 2000 tagit beslut om omprövande
av tidigare fattat beslut angående skolhistoriska samlingen.
Ansvaret för genomförandet av genomgången och åtgärdandet av samlingen
bör ligga hos Blekinge Museum, på uppdrag av Kultur- och fritidsförvaltningen och i samråd med Barn- och ungdomsförvaltningen, som äger
samlingen.
Idag finns samlingen i bra förvar i källare på Utvecklingscentrum på Gullberna
Park. Samråd har skett med Blekinge Museum, som lämnat förslag på lämplig
person och aktivt stöd för att igångsättning kan ske. Efter att detta arbete
genomförts bör frågan om samlingens lokalisering och användning bestämmas.
Förutsättningarna för genomförandet är ett gemensamt ansvarstagande från
Barn- och ungdomsförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltningen och
Blekinge museum.
Förslag till arbetsgång för projektet och kostnader redovisas.
Tekniska justeringar
Arbetsutskottet föreslår tekniska justeringar i förslaget avseende ekonomiska
insatser från Barn- och ungdomsnämndens sida samt anvisning var medel skall
tas.
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18

-

-

Beslutsförslag
Efter justeringar föreslår Arbetsutskottet Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

iordningställandet sker på Utvecklingscentrum med Christer Ericsson
som projektledare tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen

att

Barn- och ungdomsnämnden tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen och Kommunstyrelsen ansvarar ekonomiskt för de 150.000 kronor
som projektet beräknas kosta

att

Barn- och ungdomsnämnden anslår 50.000 kronor till projektets
genomförande

att

finansiering sker ur Barn- och ungdomsnämndens reserv

att

pedagogiskt och antikvariskt professionell personal projektanställs
av Barn- och ungdomsförvaltningen för uppdraget med start
1 september 2000 samt

att

avtal med Blekinge Museum sker angående experthjälp och att
medel för hantering, materialkostnader, lagning sker genom
Blekinge Museum – uppskattat till 25.000 kronor.

-----------------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
________________________

2000-06-19
R Bengtsson
M Svensson
Akten

-
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2000.216 027

§ 73
Upphandling av kurser i specialpedagogik
Inom Barn- och ungdomsförvaltningen genomförs sedan hösten 1998 två
kurser i specialpedagogik. En omfattar 1-20 poäng och en omfattar 21-40
poäng vid Växjö universitet. Dessa båda kurser slutförs hösten 2000.
Ingen av de båda kurserna ger specialpedagogisk examen, men det är möjligt
för arbetsgivaren att tjänsteplacera berörda lärare så att de fullgör specialpedagogiska arbetsuppgifter inom sin anställning. Det är också möjligt att
pröva att anställa de som har genomgått utbildningen som specialpedagoger
om de har kunskaper som motsvarar den specialpedagogiska examen, s k lokal
behörighet. Detta kommer att prövas för de som har uppnått 40 poängnivån.
1996 slutfördes en tidigare specialpedagogisk utbildning, omfattande 1-20
poäng, vid Högskolan i Växjö.
Det främsta motivet att aktualisera en fortsättning av den nu pågående
utbildningssatsningen är att den reguljära specialpedagogiska påbyggnadsutbildningens dimensionering inte motsvarar det behov som finns i kommunen.
Förslaget innebär att upphandling dels skall ske av en kurs på 21-40 poängnivån för de som i höst slutför 1-20 poäng samt eventuellt ytterligare anställda
med 20 poängs utbildning i specialpedagogik, samt en kurs om 1-20 poäng
som skall erbjudas alla högskoleutbildade pedagoger (i huvudsak förskollärare,
fritidspedagoger och lärare) i förvaltningen.
Villkoren för de som anmäler sig till kurserna föreslås bli likartade med de som
gäller för närvarande vilket innebär att arbetsgivaren betalar kurskostnad och
litteratur. Utbildningen genomförs på fritid, på ¼- fart, men om något
kurstillfälle sammanfaller med arbetstid görs inget löneavdrag.
Kurskostnad och litteratur för en kurs om 20 poäng med 25 deltagare
uppskattas till 600 tkr och för en kurs om 20 poäng för 30 deltagare till 750 tkr.
Med en beräknad kursstart i januari 2001 kan kostnaden fördelas mellan
budgetåren 2001 och 2002.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

upphandla specialpedagogisk utbildning, en kurs om 1-20 poäng och en
kurs om 21-40 poäng enligt ovan angivna förutsättningar samt

att

medel avsätts i förvaltningsbudget för 2001 och 2002 för genomförandet.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet
vid nämndens junisammanträde.
----------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
___________________

2000-06-19
I Bergström
K Edvinsson
Akten
-
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2000.141 023

§ 74
Tillsättning av rektorstjänst i Spandelstorps rektorsområde
Jäv
Rolf Bengtsson anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
Ordföranden redovisar ärendet.
6 ansökningar har inkommit, varav en sökande tagit tillbaka sin ansökan.
Intervjuer med två sökande kommer att ske den 13 juni.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut vid
nämndens junisammanträde.
--------------------------Jäv
Rolf Bengtsson och Ingela Magnewall anmäler jäv och lämnar sammanträdet
under denna paragraf.
Förslag
Då samverkansberedning ej ägt rum ännu, föreslår ordföranden att Barn- och
ungdomsnämnden ger presidiet i uppdrag att utse rektor i Spandelstorps
rektorsområde.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

uppdra åt presidiet att utse rektor i Spandelstorps rektorsområde.

_________________

2000-06-19
K Kjellgren
L Hällkvist
Akten
-
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2000.217 023

§ 75
Omreglering av vikariat till fast tjänst - Lyckeby rektorsområde
Jäv
Michael Börjesson, v, anmäler jäv och deltar ej i beredningen av detta ärende.
Lars Hällkvist förordnades 1998-04-27 som vikarierande rektor inom Lyckeby
rektorsområde under tiden 1998-05-01 – 10-31. Anledningen till vikariatet var
att Lars Johansson sökt och erhållit tjänsten som skolchef i Mönsterås
kommun.
Genom att Lars Johanson sedermera begärde och beviljades förlängd tjänstledighet t o m 1999-06-30 förlängdes också Lars Hällkvists vikariat till samma
tidpunkt. Av särskilda skäl förlängdes Lars Hällkvists förordnande under ytterligare ett år t o m 2000-06-30.
Lars Hällkvist är utbildad folkskollärare med en lång och gedigen lärargärning
bakom sig. Lars Hällkvist har därutöver under sin tjänstgöring som
vikarierande rektor visat att han i hög grad har de personliga egenskaper som
krävs för ett fullgott pedagogiskt ledarskap.
Tjänstemannaförslag
Mot bakgrunden av ovanstående föreslås Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

fr o m den 1 juli 2000 och tillsvidare förordna Lars Hällkvist,
460717-3210, som rektor inom Lyckeby rektorsområde.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med
tjänstemannaförslag.
----------------------------Jäv
Michael Börjesson, v, och Ingela Magnewall, v, anmäler jäv och lämnar
sammanträdet under denna paragraf.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
__________________

2000-06-19
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2000.224 600
I Bergström

-

§ 76
Krav på ledarskap inom Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlskrona
Ärendet utgår.
________________________

2000-06-19
2000.218 600
I Bergström

-

§ 77
Ledningspolicy för Barn- och ungdomsförvaltningen
Ärendet utgår.
____________________
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§ 78
Kurser och konferenser
Inga kurser eller konferenser föreligger vid dagens sammanträde.
____________________
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2000-06-19

26

C Ericsson
Ordföranden
-

§ 26
Övriga ärenden
1.

Tack till alla som medverkade i mässan Kunskapens Lustgårdar

Ordföranden föreslår att Barn- och ungdomsnämnden skall skicka ett tack till
samtlig personal och barn/ungdomar för deras medverkan i mässan
Kunskapens Lustgårdar.
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom förslaget.
2.

Jämställdhetsprogrammet

Claes Bothén, kd ställer frågor om formuleringen i jämställdhetsprogrammet
”alla klasser skall ha minst 40 % av det underrepresenterade könet”.
Kerstin Andersson, s, uttalar att målsättningen skall vara 40/60 %.
3.

Tack

Michael Börjesson, v, som har avsagt sig uppdraget som ledamot i Barn- och
ungdomsnämnden, framför ett tack för en den han varit ledamot i Arbetsutskottet och Barn- och ungdomsnämnden.
Ordföranden å sin sida tackar Michael Börjesson för att han på ett mycket
konstruktivt sätt deltagit i debatten och bidragit till den goda stämningen i
Arbetsutskottet och Barn- och ungdomsnämnden.
4. Sommarhälsningar
Ordföranden tackar nämndens ledamöter och personal för goda insatser under
ytterligare en termin och hoppas att alla får en skön och avkopplande sommar.
Claes Bothén tackar ordföranden på nämndens vägnar för ett gott samarbete
under terminen som gått och personalen för goda insatser.
Claes Bothén önskar en GLAD SOMMAR till ordföranden och hans familj.
______________________

2000-06-19

-

27

§ 80
Meddelanden
Kommunstyrelsens fastighetsutskott

2000.183 214
§ 12
Ändring av detaljplan för Vedeby trafikplats, stadsägeområdet 1616 m m i
Karlskrona kommun, tillägg till gällande
detaljplan

Kommunstyrelsens fastighetsutskott

2000.184 214
§ 13
Ändring av detaljplan för Sydvästra
Verkö, Karlskrona kommun, tillägg till
gällande detaljplan

Kommunstyrelsen

1999.294 049
§ 91
Redovisning av fakturaarbetet vid förvaltningarna

Kommunstyrelsen

199.201 291
§ 95
Investering i ny ventilationsanläggning
vid Tvings skola

Kommunstyrelsen

1999.456 007
§ 120
Yttrande över revisionsrapport om
internutbildning

Kommunfullmäktige

2000.87 102
Avsägelser av kommunala uppdrag
Laila Karlsson, s har avsagt sig uppdraget
som ledamot i Barn- och ungdomsnämnden

Kommunfullmäktige

2000.92 042
§ 84
Budgetuppföljning februari månad 2000
och kompletteringsbudget för år 2000

Kommunfullmäktige

2000.169 004
§ 91
Balansförteckning över ej besvarade
motioner den 1 mars 2000
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Kommunfullmäktige

1999.411 512
§ 98
Svar på motion om trafiksituationen
vid Rödebyskolan

Kommunfullmäktige

2000.87 102
§ 101
Avsägelser av kommunala uppdrag
Michael Börjesson, v, avsäger sig
uppdraget som ledamot i Barn- och
ungdomsnämnden och dess arbetsutskott fr o m den 30 juni 2000

Kommunfullmäktige

1999.69 042
§ 106
Karlskrona kommuns årsredovisning
1999

Kommunfullmäktige

1999.69 042
§ 107
Revisionsberättelse för 1999 samt
beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ

Kommunfullmäktige

2000.43 026
§ 108
Jämställdhetsprogram juli 2000 till juni
2001 för Karlskrona kommun och
kommunkoncern

Kommunfullmäktige

2000.174 023
§ 114
Budgetdirektiv år 2001-2003

Kommunledningsförvaltningen

2000.174 042
Anvisningar för det praktiska arbetet
med budget 2001 och planer 2002 - 2003

Lilly Håkansson

Hjärtligt tack för de gåvor hon fick när
hon slutade sin anställning vid Rödeby
adm centrum

________________________
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Plats och tid

Sturköskolan
Kl 08.30 – 15.30

Beslutande

Kerstin Andersson, s
Claes Bothén, kd
Björn Karlsson, s
Kerstin Andersén, s
Eva-Britt Dahlström, s
Rickard Ferm, s
Nadja Medic, s
André Gustavsson, s
Annicka Engblom, m
Karl-Gösta Svenson, m
Marie-Louice Norethun, m
Ingela Magnewall, v
Bo Palmgren, c

ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot (fr kl 13.10)
ledamot (fr kl 13.00)
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot (fr 08.30-14.10)

Övriga deltagande

Gunilla Gustavsson, c
Göran Eliasson, s

ersättare (kl 08.30-12.00)
ersättare

1

forts nästa sida
Utses att justera

Marie-Louice Norethun

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2000-08-29 kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 81-91
Ordförande _______________________________________

Justerande _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2000-08-30
Intygar i tjänsten

2000-08-23

forts

Övriga deltagande

Kjell Kjellgren
barn- o ungdomschef
Kurt Edvinsson
kanslichef
Anja Eklund
utvecklingschef
Solvig Ohlsson
planeringschef
Rolf Bengtsson
PA-chef
Mats Svensson
ekonomichef
Anita Lindell
pedagogisk samordnare
Anita Söderström
assistent
Ingrid Bergström
nämndsekreterare
___________________________________________________________________
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§ 81
Aktuell information
1.

Information och visning av Sturköskolan

Rektor Glenn Wassberg hälsar nämndledamöter och tjänstemän välkomna till
nya Sturköskolan som är en enparallellig F-9 skola.
Skolan är byggd för 250 elever och i nuläget finns 239 elever inskrivna i
skolan. Skolan är öppen för hela bygden från 0 – 100 år.
Glenn Wassberg redovisar samarbetet med andra förvaltningar och de problem
som återstår att lösa.
Läsåret är indelat i tre verksamhetsperioder; från höstterminens början till
oktober, från oktober t o m vecka 8 och från vecka 8 t o m terminens slut.
Nästan alla lärare har full tjänst på skolan. Personalen är indelad i två arbetslag,
F – år 4 med 127 elever och år 5-9 med 112 elever.
För att få personalen att sträva mot samma mål används olika medel, t ex
studiebesök, samtal eller hjälp utifrån.
Undervisningen är flexibel – eleverna har möjlighet att byta gruppering under
pågående termin. Avsikten är att eleverna skall få den tid varje enskilt barn
behöver för att lära sig baskunskaper. Både elever och lärare har en mentor.
Eleverna har även s k Trygghetsgrupper. Målet är att få trygghetsgrupper för
elever i åldrarna 6-10 år respektive 11-16 år.
Rektor redovisar samarbetet med Sturkö föräldrastyrelse. Föräldrastyrelsen
har gjort ett mycket gott arbete under byggtiden. Nu koncentreras arbetet på
innehållet i skolan i stället.
Den nya rektorsrollen i Sturkö skola innebär ett allt större kontaktnät och
samverkan med hela bygden för att alla skall få möjlighet att ta del av skolans
olika verksamheter.
Ronny Juhlin, IT-lärare på Sturköskolan talar om inlärningens olika metoder.
Han poängterar vikten av handledning vid datorarbete. Eleverna får träna datorkunskap i SO, SV och NO. Juhlin redovisar de olika program eleverna jobbar
med. Möjlighet kommer att finnas att ta datakörkort för både elever och lärare.
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90 % av eleverna har tillgång till datorer i hemmen. I skolans finns 53 datorer,
varav 5 finns i biblioteket. Biblioteket är ett kombinerat folk- och skolbibliotek.
Ordföranden tackar Glenn Wassberg och Ronny Juhlin för informationen.
Efter informationen guidar elever från år 8 nämndledamöter och tjänstemän
runt i Sturköskolan.
2.

Handikappolitiska programmet

Solvig Ohlsson ger en information om Handikappolitiska programmet som
antogs av Kommunfullmäktige 1998-04-28. I programmet anges en rad
åtgärder för att skapa en kommun som skall vara tillgänglig för alla oavsett
funktionshinder. I efterföljande budgetdirektiv skall kostnaderna för dessa
åtgärder, med hög prioritet, vägas in i ansvarig nämnds budget.
Förvaltningscheferna utgör en styrgrupp. En kontaktgrupp är utsedd med
representanter från varje förvaltning. Dessutom finns en referensgrupp som
består av kontaktgruppen tillsammans med representanter från handikapporganisationerna.
Solvig Ohlsson redovisar en sammanfattning över åtaganden och åtgärder som
de olika förvaltningarna skall vidta för att förbättra vardagen för handikappade.
Barn- och ungdomsförvaltningen skall exempelvis tillsammans med Tekniska
förvaltningen och Utbildningsförvaltningen under 1999-2001 inventera och
åtgärda kommunens lokaler beträffande tillgänglighet vad avser funktionshinder, såväl synliga som osynliga. Särskild vikt skall läggas vid åtgärder vid
allergi/överkänslighet.
Barn- och ungdomsförvaltningen skall tillsammans med Omsorgsförvaltningen
och Utbildningsförvaltningen ordna fortbildning i tillagning och hantering av
specialkoster för all berörd personal.
Samtliga förvaltningar skall utforma information med hänsyn till olika
gruppers funktionsnedsättningar. Därvid skall ny teknik utnyttjas.
Tekniska förvaltningen skall tillsammans med övriga förvaltningar i alla
kommunens lokaler kontrollera och förbättra tillgängligheten för synskadade
med t ex kontrastmarkering, färgsättning och ljusförhållanden.
Nämnden tar informationen till protokollet.
______________________
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§ 82
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av ordföranden, barn- och ungdomschefen,
utvecklingschefen, pedagogiske samordnaren, kanslichefen, personalchefen,
personalsekreteraren samt av rektorerna i Trossö, Wämö, Lyckeby,
Spandelstorp, Kronotorp, Jämjö, Sturkö, Fågelmara och Särskolans
rektorsområden redovisas vid sammanträdet.
Claes Bothén, kd, ställer frågor om besparingar på informationstjänst.
Kjell Kjellgren redovisar omfattningen av besparingen.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________

2000-08-23
R Bengtsson
Utbildningsnämnden
Kommunfullmäktige
M Svensson
Akten
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2000.92 042
§ 83
Särskilt avsatta medel för genomförande av speciallärarsatsning
Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2000-04-27 beslutat
”att ställa 800.000 kronor till Barn- och ungdomsnämndens och Utbildningsnämndens gemensamma förfogande för att i samverkan snarast genomföra
planerad speciallärarsatsning.”
De avsatta medlen är ett helårsvärde från år 2000 och framåt. Under 2000 kan
dessa tas i anspråk först från höstterminen, därför föreslås dels en mer
långsiktig lösning, dels ett provisorium för att nyttja medlen under 2000.
Projekt med start under hösten 2000
En mer långsiktig lösning föreslås som ett förvaltningsgemensamt projekt,
med start hösten 2000 och med utvärdering under hösten 2002.
Projektet delas upp i två delar; en som syftar till att identifiera och stödja elever
som under senare delen av grundskoletiden finns i riskzonen att få problem vid
övergången till gymnasieskolan och under gymnasieskolans första år, och en
del som omfattar specialpedagogisk utbildning.
Delprojekt 1- Gemensamma stödåtgärder
För gemensamma stödåtgärder föreslås att två projekttjänster inrättas; en
kuratorstjänst och en studie- och yrkesvägledartjänst. Dessa skall hjälpa och
stödja de elever som p g a motivations och sociala problem har svårigheter
under slutet av grundskoletiden och/eller vid början av gymnasiestudierna.
En helårskostnad beräknas till 700 tkr, medan kostnaden under sista kvartalet
kommer att uppgå till ca 150-200 tkr.
En referensgrupp och styrgrupp föreslås knytas till projektet.
Delprojekt 2- En gemensam specialpedagogisk utbildning
Barn- och ungdomsnämnden har för avsikt att starta en ny omgång med
specialpedagogisk utbildning, 1-20p, i början av 2001. I delprojekt 2 föreslås
att 10 platser i denna utbildning reserveras för lärare med undervisning i senare
årskurser i grundskolan samt i gymnasieskolan (preliminärt 5+5 platser).
Beräknad årskostnad för detta är 175-200 tkr under 2001 och 2002.
Insatser under hösten 2000
Då endast 150-200 tkr kommer att förbrukas för åtgärder på längre sikt under
2000 föreslås att resterande medel får disponeras för redan pågående insatser för
elever med behov av särskilt stöd i förvaltningarna. Det gäller specialpedago-
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giska insatser, satsning på särskilda undervisningsgrupper, studie av
problematiken kring elever som saknar betyg inom grundskolan och
utvecklingsarbete kring det Individuella programmet i gymnasieskolan.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden föreslås besluta
att

hos Kommunstyrelsen begära att få ta i anspråk de av Kommunfullmäktige anvisade medlen för specialpedagogisk satsning för ovan
beskrivna ändamål samt

att

medlen fördelas mellan förvaltningarna med 400 tkr vardera, att
disponeras i samförstånd.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
---------------------------------Yrkanden
Claes Bothén, kd och Bo Palmgren, c, yrkar bifall till Arbetsutskottet förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Arbetsutskottets förslag.
______________________

2000-08-23
K Kjellgren
M Svensson
A-C Östbergh
Kommunstyrelsen
Samtl rektorer
Akten
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2000.174 042

§ 84
Budget 2001 och planer 2002-2003
Mats Svensson redovisar budgetdirektiven från Kommunfullmäktige.
Nämnden skall avlämna ett grundförslag till budget som ryms inom den
ekonomiska ram som nämnden tilldelats. Detta grundförslag skall beakta
de ekonomiska konsekvenserna av volymförändringar på grund av
demografiska förändringar. Dessutom har nämnden rätt att lämna ett tilläggsförslag med eventuella ytterligare, högt prioriterade, åtgärder som inte kan
rymmas inom ramen.
Budgetdirektiven omfattar också ett stort antal att-satser med uppdrag etc till
nämnden som skall klaras inom budgetramen. Fullmäktigebeslutet berör i
huvudsak Barn- och ungdomsnämnden i att-satserna 8, 9, 11-12, 13, 15, 16, 17,
20, 21, 22, 23 och 25.
Budgeten omsluter för närvarande ca 669 mkr, varav kommunbidraget står för
ca 600 mkr. Helårsprognosen för 2000, efter första tertialet, pekar på ett nollresultat, trots vissa underliggande obalanser på enstaka rektorsområden.
I budgeten redovisas på vilket sätt kraven beaktas enligt budgetdirektivens
att-satser.
Effekterna av Framtidens skola (Sturköskolan och Nättrabyskolan) redovisas i
budgetförslaget. Övriga projekt i framtidens skola redovisas separat.
Vidare redovisas effekterna av etableringen av friskolor vilket gör att
planeringsförutsättningarna för framtidens skola försvåras.
Ekonomiska ramar för 2001-2003 jämte kommentarer redovisas.
Av sammanställning över driftbudget framgår att förvaltningen totalt behöver
minska resurstilldelningen med 8,850 mkr för att få en budget i balans.
Vidare redovisas föreslagna investeringar för 2001-2003.
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Tilläggsförslag till Barn- och ungdomsnämndens budget omfattar:
Garanterad utbildnings- och utvecklingsnivå 12 mkr
Utökad städverksamhet
6,4 mkr
Allergianpassad skola
0,6 mkr
Totalt
19 mkr
Alla ekonomiska siffror är baserade på 2000 års budgetnivå inklusive de
ramjusteringar som gjorts t o m maj 2000.
För att få balans i förslaget har i driftbudgeten som exempel angivits minskad
resurstilldelning till Barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter.
Förvaltningen har inte något eget kapital att disponera under perioden.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år
2001 och planer för åren 2002-2003.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet
vid nämndens augustisammanträde.
---------------------------Mats Svensson redovisar redaktionella ändringar i budgetförslaget.
Solvig Ohlsson redovisar tidsplan för Lokalplan Framtidens Skola
åren 1999-2004.
Barn- och ungdomsnämnden föreläggs MBL-protokoll jämte protokollsanteckning från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund .
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Särskilt yttrande
De borgerliga partierna lämnar särskilt yttrande, vilket bifogas protokollet.
____________________
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1999.300 040
M Svensson
Akten
§ 85
Diskussionsunderlag – Plan för konkurrensutsättning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2000-02-24, § 33, att
- anta förslag till kommunalt konkurrensprogram
- anta förslag till kommentarer till kommunalt konkurrensprogram inkl
principer för hantering av personal, för hantering av avvecklingskostnader
och för kalkylering, utformning och värdering av interna bud
- anta förslag till Starta-Eget paket för kommunanställda
- samtliga nämnder, med undantag för valnämnd och överförmyndarnämnd,
senast i samband med inlämnande av förslag till budget 2001 skall upprätta
och till Kommunfullmäktige anmäla en plan för konkurrensutsättning av sitt
verksamhetsområde
- nämnderna årligen därefter skall anmäla utfallet av planen till kommunstyrelsen samtidigt som förslag till budgeten överlämnas
- avslå motionen av Alternativ till kommunal verksamhet.
Vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde 1999-09-22, § 110, beslutades
att anta förslag till yttrande över förslag tillkommunalt konkurrensprogram. Av
yttrandet framgår bl a att det kommunala konkurrensprogrammet får ses som
ett ramverk för en ambition att nå en ökad konkurrensutsättning och att det är
Barn- och ungdomsnämnden som får avgöra vilka områden och vilken
omfattning av upphandling enligt LOU (lagen om Offentlig Upphandling) som
är möjlig.
Vissa verksamheter kan inte konkurrensutsättas, t ex skolverksamheten, medan
andra helt eller delvis kan bli föremål för upphandling. Barn- och ungdomsnämnden har exempelvis gått ut med upphandling av förskoleverksamheten på
Hasslö. Med hänsyn till förvaltningens komplexitet bör frågan om konkurrensutsättning i första hand riktas mot nya verksamheten, exempelvis nya enheter.
De områden som då kan vara aktuella för konkurrensutsättning är: förskoleverksamhet, fritidshem, måltider, städning och vaktmästeri (verksamhetsservice).
Vidare belyses som ett diskussionsunderlag verksamhetsområden som är
möjliga, respektive ej möjliga, att konkurrensutsätta samt kommentarer.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att diskussionsunderlaget tas med som bilaga till
budgetärendet samt att ärendet återkommer till nämndens septembersammanträde.
--------------------------------Barn- och ungdomsnämnden tar del av diskussionsunderlaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att underlaget tas med som bilaga till
budget 2000 – Planer 2001-2003 samt att ärendet återkommer till nämndens
septembersammanträde.
_____________________
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1998.221 281
2000.92 042
§ 86
Analys av kostnaderna för städ/vaktmästeri (verksamhetsservice)
I samband med redovisning av delårsbokslut per den 30 april 2000 fick Barnoch ungdomskontoret i uppdrag att återkomma med analys och eventuella
förslag till åtgärder av kostnaderna för städ/vaktmästeri till nämndens
augustisammanträde.
Städ- och vaktmästeri tillhörde tidigare Tekniska nämndens ansvarsområde.
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 1999-04-02 överfördes huvudmannaskapet till Barn- och ungdomsnämnden fr o m 2000-01-01.
En analys har framtagits med jämförelser mellan resursfördelning och en
prognos över utfallet av kostnader för städ/vaktmästeri. Syftet har varit att se
om det belopp Barn- och ungdomsförvaltningen tidigare fakturerats för dessa
tjänster har varit tillräckligt för att bedriva städ/verksamhetsservice i motsvarande omfattning i egen regi.
Av jämförelsen framgår att det inom vissa områden finns stora avvikelser
mellan åren. Det kan inte uteslutas att dessa beror på en felaktig resursfördelning,
eller att man har förändrat fördelningsprinciper, städfrekvenser eller storleken på
städade ytor.
Analysen kan inte sägas visa att beloppet som tidigare fakturerats från Tekniska
nämnden skulle vara otillräckligt för att bedriva motsvarande verksamhet i egen
regi. De avvikelser som nu prognostiseras måste hanteras inom de ramar som
rektorsområdena förfogar över.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet beslutar delge nämnden informationen.
-----------------------------Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till dagens protokoll.
____________________
2000-08-23
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2000.180 620
A Lindell
Kommunfullmäktige
Litorina
Akten

§ 87
Yttrande över motion angående Generationsmöten
Barn- och ungdomsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motion från
Folkpartiet Liberalerna angående projekt kallat Generationsmöten, ett socialt
frivilligt arbete.
I motionen framhåller Folkpartiet att barn och ungdomar i förskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg och skola behöver och kan kräva en bra arbetssituation på
”sin arbetsplats”, men att det förekommer otrygghet, främlingskap och
mobbning. Vuxna förebilder saknas för allt fler barn och ungdomar, hemma
och i skolan.
I motionen framförs förslag i syfte att skapa lugn, ro, trygghet och förebilder
för barn och ungdomar i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola.
Förslaget bygger på idén att olika generationer kan mötas till ömsesidig nytta.
Folkpartiet Liberalerna föreslår
”att barn och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att starta ett projekt kallat
’Generationsmöten, ett socialt frivilligt arbete’,
att projektet skall bygga på de behov och intressen som finns inom
barnomsorg och skola
att företrädesvis pensionärsorganisationer kontaktas i syfte att stimulera
deltagande i projektet.”
Yttrande
Av Barn- och ungdomsnämnden yttrande framgår att Barn- och ungdoms.förvaltningen under våren 2000 tillsammans med Litorina folkhögskola
planerat för något som har arbetsnamnet ”seniorkonsulter”; dvs ett samarbete
mellan pensionärsorganisationer, Barn- och ungdomsförvaltningen och
Litorina. Avsikten är att få in pensionärer i förskola, skola och fritidshem.
Syftet är att ta tillvara den kunskap och kompetens som finns hos
pensionärerna och samtidigt ge barnen möjlighet till möten med fler vuxna.
Insatserna från pensionärerna skall vara ideella. Litorina anordnar i höst en
utbildning för pensionärerna. Utbildningen ska bl a ge kunskap om förskola
och skola, hur det är idag och hur det var förr. När utbildningen är genomförd
ska pensionärerna erbjudas plats i förvaltningens verksamhet som ”bara vuxen”
eller med uppgift inom ett specifikt område.
I och med det samarbete som pågår mellan Barn- och ungdomsförvaltningen
och Litorina folkhögskola är motionens syfte på väg att uppfyllas. Det som i
motionen beskrivs som Generationsmöten är planerat att starta under hösten
2000.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

till Kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden att yttra sig enligt
tjänstemannaförslaget.
------------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_____________________

2000-08-23
A Lindell
Kommunfullmäktige
Akten
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2000.181 611

§ 88
Yttrande över motion Garanterad barnomsorg under föräldraledighet
Barn- och ungdomsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motion av
Vänsterpartiet angående Garanterad barnomsorg under föräldraledighet.
I motionen yrkas
”att barn som får syskon har rätt att behålla sin barnomsorgsplats 15 tim/vecka.”
Yttrande
Av Barn- och ungdomsnämndens yttrandet framgår att i skollagen föreskrivs
att förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandhållas i den
omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier
eller barnets eget behov. Denna rätt finns för barn i åldrarna ett t o m tolv år.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling skall anvisas plats i förskola, fritidshem eller integrerad skolbarnsomsorg, om inte barnets behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt.
I Karlskrona har barn rätt att ha kvar sin förskoleplacering om föräldrarnas blir
arbetslösa. Vid syskons födelse får barn behålla sin förskoleplacering i mån av
plats. I båda fallen omfattar dessa placeringar 15 timmar per vecka.
Generellt kan sägas att Barn- och ungdomsnämnden instämmer i att även
föräldraledigas barn bör ha tillgång till förskola för sin egen skull; för barns
lärande och utveckling. Detta är bl a innebörden av att förskolan fått en
läroplan.
I och med regeringen proposition Maxtaxa och allmän förskola m m, är
motionens yrkande om att barn som får syskon har rätt att behålla sin
barnomsorg på väg att uppfyllas. Beslut i frågan förväntas komma under
hösten.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

till Kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att nämnden tar beslut i ärendet på augustisammanträdet.
--------------------------------
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Yrkanden
Claes Bothén, kd yrkar avslag på tjänstemannaförslaget och bifall till eget
förslag vilket bifogas protokollet.
Karl-Gösta Svenson, m, yrkar bifall till Claes Bothéns förslag.
Ingela Magnewall, v, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Claes Bothéns förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

till Kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan redovisat tjänstemannaförslag.

Reservation
Claes Bothén, kd och Karl-Gösta Svenson, m, reserverar sig till förmån för
eget förslag.
___________________

2000-08-23
-

-

§ 89
Kurser och konferenser
Inga kurser eller konferenser föreligger vid dagens sammanträde.
____________________
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§ 90
Övriga ärenden
Ingela Magnewall, v, ställer frågor om ansvar för fastighetsskötsel.
Förvaltningschefen genmäler att det är beroende av skadans art och
omfattning, om ansvaret ligger på rektorsområdet eller fastighetsägaren.
___________________

2000-08-23
-

-

§ 91
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2000.85 760
§ 127
Nytt drogpolitiskt program inkl riktlinjer för alkoholservering

Kommunfullmäktige

2000.92 042
§ 128
Delårsbokslut per den 30 april 2000

Kommunfullmäktige

1998.10 611
§ 135
Svar å motion ”En skola för alla”
gällande bl a sänkt elevantal i
klasserna

Tekniska nämnden

2000.126 611
§ 73
Utökning av förskoleplatser inom
Lyckeby samverkansområde avseende
Skogsmyrans förskola

Chapmanskolan –
Intagningsnämnden

Protokoll från sammanträde 2000-06-27
samt förteckning över intagning till
gymnasieskolan år 1 och år 2 läsåret
2000/2001

Desmond Moroney

Tackbrev för uppvaktning vid hans
pensionsavgång

____________________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 14.15

Beslutande

Patrik Hansson, s
Kerstin Andersson, s
Claes Bothén, kd
Kerstin Andersén, s
Rickard Ferm, s
André Gustavsson, s
Göran Eliasson, s
Mikael Wickström, s
Annicka Engblom, m
Thomas Nilsson, m
Marie-Louice Norethun, m
Inga-Lill Siggelsten, kd
Ingela Magnewall, v
Bo Palmgren, c
Jan-Olof Petersson, fp

1

ordförande
1:e vice ordförande (fr kl 13.30)
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
i ledamots ställe (ej närv kl 10.35-13.30)
ledamot
ledamot (fr kl 13.30)
i ledamots ställe
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot (ej närv kl 10.40-13.30)
ledamot
forts nästa sida

Utses att justera

Annicka Engblom

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2000-10-05 kl 08.30

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 92 - 101
Ordförande _______________________________________

Justerande _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2000-10-06
Intygar i tjänsten

2000-09-27

forts

Övriga deltagande

Kjell Kjellgren
barn- o ungdomschef
Kurt Edvinsson
kanslichef
Anja Eklund
utvecklingschef
Solvig Ohlsson
planeringschef
Rolf Bengtsson
PA-chef
Mats Svensson
ekonomichef
Anita Lindell
pedagogisk samordnare
Ingrid Bergström
nämndsekreterare
Anita Söderström
assistent
___________________________________________________________________

2
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§ 92
Parentation
Ordföranden håller en parentation till minne av Björn Karlsson samt påbjuder
en tyst minut.
Även Inga-Lill Siggelsten håller ett minnestal.
________________

2000-09-27
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S Ohlsson

§ 93
Aktuell information
Ny ersättare i Barn- och ungdomsnämnden
Ordföranden hälsar Mikael Wickström, s, välkommen som ersättare i
Barn- och ungdomsnämnden.
Köredovisning
Köredovisning t o m augusti månad 2000 redovisas. Redovisningen omfattar
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna
1-5 år är 0 barn, medan framtida känd väntelista t o m maj månad 2001 är 210
barn. Kön avseende barn i åldrarna i 6-12 år är 10 barn och framtida känd
väntelista t o m maj månad 2001 är 21 barn. Därutöver finns 86 barn till arbetssökande.
Solvig Ohlsson konstaterar att det är en ökad efterfrågan på barnomsorg i
kommunen. Hon kommer att lämna ytterligare information på nämndens
oktobersammanträde samt även lämna förslag till åtgärder.
Vidare redovisas pågående förhandlingar med fastighetsägaren till
Trossögården.
Handikappolitiska programmet
Inget nytt finns att rapportera.
____________________

2000-09-27
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§ 94
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av barn- och ungdomschefen, utvecklingschefen, personalchefen, personalsekreteraren samt av rektorerna i Trossö,
Lyckeby, Spandelstorp, Kronotorp, Jämjö, Sturkö, Fågelmara och Särskolans
rektorsområden redovisas vid sammanträdet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________

2000-09-27

S Ohlsson
Kommunfullmäktige
Akten

6

1999.0037 442
§ 95
Allergianpassade miljöer i skolor och förskolor
Enligt beslut i Kommunfullmäktige § 220/99 har Barn- och ungdomsnämnden i
samarbete med Allergikommittén fått i uppdrag
att
att
att

till Kommunfullmäktige redovisa resultatet av allergianpassningsprojektet
gällande Jämjö Kyrkskola och Rosenfeldtskolan
till Kommunfullmäktige redovisa utbyggnaden av allergianpassade
förskoleavdelningar samt även utreda och eventuellt inrätta allergianpassade
familjedaghem samt
ovanstående uppgifter redovisas till Kommunfullmäktige senast den 30
september 2000.

I tjänsteskrivelsen redovisas en sammanfattning avseende projektet ”Allergianpassade skolor”. Två skolor Jämjö Kyrkskola och Rosenfeldtskolan som är
belägna intill de allergianpassade förskolorna Sidenrosen och Grävlingen har
valts ut som pilotskolor för att barn med svår allergi skulle kunna fortsätta sin
skolgång i en allergianpassad miljö.
Syftet med projektet har varit att ge alla elever möjlighet att delta i skolans
verksamhet på lika villkor, men även att förebygga att fler elever drabbas av
allergi/överkänslighet.
En projektgrupp har arbetat med följande metoduppdelning
- kunskapsuppbyggnad
- allergirond
- handlingsprogram
- hälsoövervakning
- kvalitetssäkring av inomhusmiljön
- kvalitetssäkring av mathanteringen
- hälsoundervisning.
Med allergironden som utgångspunkt har konstaterade brister delats in i
tre olika kostnadsnivåer; låga kostnader, medelstora kostnader, höga kostnader.
En del konstaterade brister i inom- och utomhusmiljön åtgärdas inom ramen för
normalt fastighetsunderhåll. Eftersom viktiga områden som städning, inventarier och ventilation medför stora kostnader har de delarna i projektet fått anstå
intills dessa ekonomiska medel finns att tillgå. Budgetmedel har äskats via Barnoch ungdomsnämndens tilläggsbudget för att slutföra allergianpassningen.
Kostnaden för Jämjö Kyrkskola beräknas till 160 tkr/år för utökad städning och
100 tkr för inköp av inventarier. För Rosenfeldtskolan beräknas 95 tkr/år för
städning och 105 tkr för inköp av inventarier.

2000-09-27
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Då allergianpassningen genomförts bör ett kontinuerligt kvalitetssäkringssystem säkerställa en fortsatt hög standard avseende lokaler och verksamheten. Fortbildning inom området allergi/överkänslighet bör genomföras för att
vidmakthålla personalens kompetensnivå.
Beträffande allergianpassade förskoleavdelningar och familjedaghem redovisas
- bakgrund
- generell förbättring av miljön
- specialanpassade avdelningar
- dagbarnvårdare.
Sammanfattningsvis konstateras att samtliga förskolor i kommunen strävar efter
att skapa en miljö som är bra för alla barn. Varje samverkansområde kommer att
planera för att barn med behov av ytterligare anpassad miljö skall kunna erbjudas
detta inom samverkansområdet.
Eventuella kostnader för att kunna skapa dessa specialanpassade förskoleavdelningar kan inte presenteras i nuläget.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

överlämna redogörelsen till Kommunfullmäktige.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
___________________

2000-09-27
K Kjellgren
M Svensson
Kommunstyrelsen
Akten
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2000.92 042
§ 96
Delårsbokslut per den 31 augusti 2000
Mats Svensson redovisar delårsbokslut för januari-augusti 2000.
Driftbudgeten omsluter för närvarande 669,1 mkr, varav kommunbidraget
utgör 600 mkr och övriga externa och interna intäkter 69,1 mkr.
Till 13 rektorsområden med förskola-grundskola har enligt senaste
resursfördelningen delats ut 444 mkr.
Övriga stora budgetposter är: (brutto)
- hyror/lokaler
- särskola
- gemensamt (kapitalkostnader, personalsocialt mm)
- friskolor och enskilda förskolor
- skolskjutsar
- barn- och ungdomskontoret
- lokal administration
- ”reserv” för volymförändringar
Dessa budgetposter omfattar cirka 198,2 mkr.
Investeringsbudgeten är på totalt 8,7 mkr. Detta efter att investeringsramen
utökats med 1,7 mkr som inte utnyttjades under 1999 för planerade
investeringar på Sturköskolan. Under januari-augusti har ca 4,3 mkr förbrukats.
Prognosen som lämnas är att samtliga investeringsmedel kommer att förbrukas.
Periodens resultat slutar på + 37,9 mkr. Detta resultat är inte jämförbart med
motsvarande period förra året (+2 mkr), på grund av det nya sättet att redovisa
semesterlöneskulden.
Rektorsområdena och övriga budgetansvariga har inlämnat underlag/
budgetuppföljning för perioden med en prognos över förväntat utfall för 2000.
Prognosen bygger på den bedömning som gjorts i samråd med den med
budgetansvariga.
Händelser under 2000
- Den nya F-9-skolan på Sturkö invigdes i januari
- Byggandet av nya F-9-skolan i Nättraby pågår.
- Förprojektering av Sunnadalsskolan har startat.
- Friskolan Musikugglan startade sin verksamhet höstterminen 2000
- Friskolorna Svettpärlan och Galären utökar sin verksamhet
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- Ytterligare fyra ansökningar om att starta friskolor höstterminen 2001 har
inkommit.
- Två nya förskoleavdelningar har startat på Trossö.
- Gullberna förskola utökas med en avdelning under hösten.
- En administrativ förstärkning till rektorsområdena motsvarande 4,5
heltidstjänster har tillsatts under våren.
Förvaltningens resultatprognos för 2000 slutar på +/-0, i enlighet med tidigare
lämnade prognoser. Detta trots vissa underliggande obalanser på enstaka
rektorsområden.
Sammanfattningsvis konstateras följande:
- För vissa rektorsområden kvarstår obalanser. Åtgärder är fortfarande
nödvändiga för att på dessa rektorsområden nå en budget i balans.
- Arbetet med inriktning på att ta fram en enkel resursfördelningsmodell pågår.
- Friskolan Musikugglan har startat sin verksamhet HT 2000.
- Ökat behov av förskoleplatser i kommunens centrala delar.
- Resultatprognosen för 2000 är +/-0.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

överlämna delårsbokslutet för januari-augusti 2000 till kommunstyrelsen

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden att besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
-----------------------Rolf Bengtsson kompletterar budgetuppföljningen med personalstatistik
avseende mätperioden 00.01 – 00.08.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Barn- och ungdomsnämnden uppdrar därutöver till Rolf Bengtsson
att

till nämndens oktobersammanträde redovisa komplettering av materialet
personalstatistik, personalfrånvaro.

____________________

2000-09-27
A Lindell
Utbildningsdep.
Akten

10

2000.197 619
§ 97
Yttrande över Utbildningsdepartementets betänkande Förskola, skola och
skolbarnsomsorg för asylsökande barn
Barn- och ungdomsnämnden är remissinstans för betänkandet Förskola, skola
och skolbarnsomsorg för asylsökande barn.
Barn- och ungdomsnämndens yttrande avser de delar i betänkandet som rör
den verksamhet nämnden ansvarar för, dvs förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och särskola.
Sammanfattning av tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona ställer sig positiv till förslaget om
förskola, skola och skolbarnsomsorg för asylsökande barn. Att ge asylsökande
barn samma rätt till förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass
samt grundskola och gymnasieskola (och motsvarande skolformer) som barn
bosatta i Sverige, är en åtgärd som ligger inom ramarna för vad Sverige åtagit
sig genom att ratificera barnkonventionen.
Barn- och ungdomsnämnden lämnar även synpunkter avseende Förslag till
förordning om ändring i förordningen om statlig ersättning för flyktingmottagande m m.
Yrkande
Claes Bothén, kd, yrkar å borgerliga gruppens vägnar dels en ändring i
yttrandet så att det framgår att asylsökande barn bör omfattas av skolplikt,
dels en skärpning av förslaget om statlig ersättning, då detta inte är tillfredsställande eftersom full kostnadstäckning inte ges.
Ingela Magnewall, v, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Kerstin Andersson, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget, bifall till Claes
Bothéns förslag om statlig ersättning, men avslag på Claes Bothéns förslag om
skolplikt.
Annicka Engblom, m, yrkar bifall till Claes Bothéns båda yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag, dels tjänstemannaförslaget modifierat med Claes Bothéns förslag om skärpning av den ekonomiska ersättningen dels Claes Bothéns förslag om skolplikt.
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Ordföranden ställer proposition på det modifierade tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på Claes Bothéns förslag om
skolplikt.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

med modifiering avseende den ekonomiska ersättningen överlämna
redovisat yttrande på betänkandet ”Förskola, skola och skolbarnsomsorg för asylsökande barn.

Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag, vilket bifogas
protokollet.
___________________

2000-09-27

A Giheden
M Svensson
Samtl rektorer
Akten
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§ 98
Fördelning av medel för insatser för elever som riskerade gå ut
grundskolan våren 2000 utan fullständiga betyg
Claes Bothén, kd, deltar ej i beredningen av detta ärende.
Våren 1999 saknade drygt 11% av de elever som lämnade grundskolan i
Karlskrona behörighet till gymnasieskolan. För att öka andelen elever som
nådde upp till målen det gångna läsåret skulle särskilda insatser göras för var
och en som riskerade att gå ut grundskolan utan fullständiga betyg. Den
övergripande målsättningen var att halvera andelen elever som saknade
behörighet till gymnasieskolan jämfört med våren 1999.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 1999-11-18, att för ändamålet avsätta
en central resurs omfattande 1,5 mkr (300 tkr/samverkansområde).
Varje samverkansområde har inkommit med redovisning av vilka åtgärder som
vidtagits för att uppnå målsättningen samt lämnat förslag till fördelning av
medlen.
Tjänstemannaförslag
Med utgångspunkt från samverkansområdenas redovisning och förslag föreslås
en rektorsområdesvis fördelning enligt följande:
Trossö
135 tkr
Wämö
165 ”
Nättraby
150 ”
Sunnadal
150 ”
Fridlevstad
69 ”
Holmsjö
90 ”
Rödeby
141 ”
Fågelmara
150 ”
Jämjö
150 ”
Sturkö (inkl Fågelmara)
Lyckeby samverkansområde (Kronotorp, Spandelstorp, Lyckeby) föreslås
erhålla 300 tkr att fördelas inom området).
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att

frigöra 1,5 mkr ur central resurs att fördelas till rektorsområdena enligt
tjänstemannaförslaget.

--------------------------Claes Bothén, kd och Jan-Olof Petersson, fp, deltar ej i beredning och beslut
i detta ärende.
Yrkande
Kerstin Andersson, s, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
__________________

2000-09-27
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I Bergström
Deltagarna
§ 99
Kurser och konferenser
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet inbjuder till
konferensen Politiker utvärderar den 8 november i Stockholm.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

medge Inga-Lill Siggelsten, Ingela Magnewall och Göran Eliasson
att delta i konferensen.

_______________________
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§ 100
Övriga ärenden
Sunnadalsprojektet
Bo Palmgren, c och Jan-Olof Petersson, fp, ställer frågor om Sunnadalsprojektet;
upphandling, igångsättande m m.
Solvig Ohlsson meddelar att ärendet kommer att redovisas i nämnden i oktober,
för beslut i november.
_____________________
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§ 101
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2000.87 102
§ 143
Kommunala val
Rikard Ferm, s, utses till ledamot i
Barn- och ungdomsnämnden efter Laila
Karlsson och Mikael Wickström, s, utses
till ersättare efter Rikard Ferm

Kommunfullmäktige

2000.294 024
§ 148
Den individuella delen i det nya pensionsavtalet
PFA 98

Kommunfullmäktige

1997.364 291
§ 157
Svar på motion ”Förbättringar för att ge
funktionshindrade ökad livskvalitet”

Studie- och yrkesvägledare
Jändelskolan o Rödebyskolan

2000.55 619
Rapport och utvärdering av
Sommarkurs Flickor – Teknik – Framtid
2000

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2000-01-06

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2000-01-24

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2000-02-08

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2000-03-13

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2000-04-26

2000-09-27

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2000-05-29

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2000-08-14

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2000-01-06

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2000-08-21

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2000-09-14

_____________________
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2000-10-10

BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
I Bergström

1

kl 13.30 – 16.00

Närvarande
Från arbetstagarparten

Claes-Urban Persson, TCO/OF
Swen-Ingvar Ekberg, SACO-övriga
Ingrid Mattisson, Lärarförbundet
Christina Åkesson, Lärarförbundet
Eva Axelsson, Lärarförbundet
Ingegerd Petersson, Lärarnas Riksförbund
Eva Öhman, Kommunal

Från arbetsgivarparten

Kjell Kjellgren, Barn- och ungdomskontoret
Rolf Bengtsson, Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund, Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson, Barn- och ungdomskontoret
Mats Svensson, Barn- och ungdomskontoret
Ingrid Bergström, Barn- och ungdomskontoret

Ärenden

Barn- och ungdomsnämndens ärenden i oktober 2000
samt övriga aktualiserade ärenden

Underlag

Utsända handlingar

§1
Justering
Ingrid Mattisson, Lärarförbundet och Ingegerd Petersson, Lärarnas Riksförbund utses att justera
samverkansprotokollet.
§2
Initiativ
Arbetsgivarparten har kallat till sammanträde enligt kommunens samverkansavtal.
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§3
Ärenden i Barn- och ungdomsnämnden
Aktuell information
- Inledande diskussion kring ett nytt resursfördelningssystem
Mats Svensson redovisar som arbetsmaterial det förslag till resursfördelningsmodell som resursgruppen arbetat fram. Modellen omfattar följande punkter
-Fördelning per samverkansområde, inkl Nättraby
- Sunnadal anslagsfinansieras
- Man vet vad man har redan vid årets början och att det inte blir mindre
- Mättillfälle = 1 november året innan + prognos över kommande år
- Central reserv på 0,5 %
- Fördelningen på förskola, fritidshem, familjedaghem, förskoleklass, år 1-6 och år 7-9
- Kooperativ behandlas lika
- Investeringsbudgeten fördelas utifrån respektive samverkansområdes tilldelade budget
- Central hantering som idag, med vissa undantag
- Över- respektive underskott behandlas som idag
- Grov fördelning per rektorsområde jämfört med nuvarande fördelning
SACO-övriga framför synpunkter från skolledningen på Trossö.
Lärarförbundet ser inga större skillnader i förhållande till nuvarande resurssystem.
Kommunal tar upp frågan om volymtimmar för dagbarnvårdare.
Arbetsgivaren kommer att ta en särskild diskussion med Kommunal om dessa timmar.
TCO-OF ser det positivt att förslaget till central resurs minskat till 0,5 %. TCO-OF ställer även
frågor om medel till administrationen.
- Om- och tillbyggnad av Sunnadalsskolan
Solvig Ohlsson redovisar planerna för om- och tillbyggnad av Sunnadalsskolan.
Förprojekteringen är klar och skolan beräknas omfatta cirka 450 elever (Sunnadalsskolan,
Montessorisektion, Engelsk sektion och förberedelseklasser).
7.000 m2 byggs om och till. Entreprenören börjar bygga direkt efter nyår. Bygget sker i etapper
för att vi skall slippa paviljongbyggnader.
Följande merkostnader redovisas
- 0,5 mkr i merkostnader för bygget
- 2,9 mkr till inventarier
- städ och vaktmästeri ökar med cirka 200 tkr
Vi sparar dock in 1,2 mkr när vi lämnar över Kungsmarksskolan till kommunen.
En projektgrupp inom Kultur och Fritisförvaltningen projekterar en stor idrottshall i området.
På dagtid kommer skolan att ha tillgång till denna hall.
Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet i november månad.
2000-10-10
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2.

3.

Särskolans framtida organisation
Utifrån redovisat utredningsuppdrag föreslår Anita Lindell Barn- och ungdomsnämnden besluta
att särskolan kvarstår som eget rektorsområde samt
att rektorerna ges i uppdrag att ansvara för och tillse att reellt samarbete mellan de båda skolformerna utvecklas.
Lärarförbundet anser att det bör sättas en tid i attsatsen för utveckling av samarbetet.
Arbetsgivaren kommer att föreslår ett förtydliganden enligt punkt 14.2.10 Utvärdering.
Behov av förskoleverksamhet 2001- 2002
Solvig Ohlsson redovisar behov av förskoleverksamhet åren 2001 och 2002. Behovet beror på
förändring av omsorgstid, omsorgsform och geografiska förändringar.
Områden med behov av fler barnomsorgsplatser är Hasslö, Nättraby, Lyckeby och Rödeby.
Önskemål om förändrad verksamhet finns på Sturkö och i Tving samt Skärgårdens Montessoriavdelning som önskar en utökning.
Kommunal lämnar synpunkter på utbyggnaden på Hasslö samt att Tving och Sturkö minskar
familjedaghemsverksamheten.
Lärarförbundet har synpunkter på Smörblomman.

4.

Yttrande över ansökningar om godkännande och rätt till bidrag för fristående
grundskolor och förskoleklasser
Arbetsgivaren meddelar att inget färdigt förslag finns ännu, men att det kommer att presenteras
vid Arbetsutskottets sammanträde den 12 oktober. Förslaget kommer därefter att sändas ut
till samverkansgruppen.
Om behov finns kommer ett extra samverkansgruppsmöte att ske den 19 oktober kl 13.00-13.30.
Samverkansgruppen lämnar besked till Rolf Bengtsson senast tisdag den 17 oktober.

5.

Utseende av nya ledamöter och ersättare i Arbetsutskottet (1 ordinarie, v och 2 ersättare, s)

6.

Utseende av nya kontaktpolitiker

7.

Kurser och konferenser

8.

Övriga ärenden
- Yttrande över förslag till integrationsprogram för Karlskrona kommun
Av förslag till yttrande framgår att Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom intentionerna
i integrationsprogrammet, men att nämnden anser det obefogat med åläggande på nämndsnivå
att utarbeta egen plan för integration och goda etniska relationer.

§4
Övriga ärenden
Förändring av IT-pedagogernas organisatoriska och fysiska tillhörighet (se Personalfrågor)
Avstämning av intervju PA-chefstjänsten (se personalfrågor).
Rapport – Personaluppföljning (se personalfrågor)
2000-10-10
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§5
Personalfrågor
IT-pedagoger
Anja Eklund redovisar ett förslag till förändring av IT-pedagogernas organisatoriska och fysiska
tillhörighet. Förslaget ligger i linje med den organisationsstruktur som Barn- och ungdomsnämnden
beslutade om i november 1999.
Förändringen innebär följande
- IT-pedagogerna flyttas organisatoriskt och fysiskt till samverkansområdena från årsskiftet
- varje samverkansområde utser en rektor som tar chefsansvar för områdets IT-pedagog
- arbetsplats inom samverkansområdet ska anordnas till januari 2001
- den gemensamma budget som i dag finns centralt överförs till samverkansområdesnivå.
I Nättraby finns redan god kompetens hos personalen, varför ingen IT-pedagog föreslås där,
medan däremot budgetmedlen även fördelas till Nättraby.
SACO-övriga ser det tillfredsställande att tjänsterna decentraliseras.
Rapport Personaluppföljning 1 jan – 30 aug 2000
- Rapport 1 Antal månadsanställda
- Rapport 2 Timanställda – arbetad tid
- Rapport 3a Antal årsarbetare – omräknad sysselsättningsgrad
- Rapport 3b Antal årsarbetare – fördelning kvinnor-män
- Rapport 3c Antal årsarbetare – genomsnittlig sysselsättningsgrad
- Rapport 7 Övertid/fyllnadstid i årsarbetare, månadsanställda
- Rapport 10 Sjukfrånvaro
Den ökning som skett gäller främst städ och vaktmästeri som förvaltningen övertog från årsskiftet.
Även fritidspedagogers sjukfrånvaro har ökat och bör ges särskild uppmärksamhet liksom
sjukfrånvaron dag 15-90 vilken har ökat markant.
Avstämning av intervjuer PA-chefstjänst
Arbetsgivaren redovisar de referenser som tagits avseende PA-chefstjänsten. Sammantaget anser
arbetsgivaren att Erik Hietala är den mest meriterade och mest lämplige för tjänsten och föreslår
att han förordnas på tjänsten.
Skolledarna, Kommunal och Lärarförbundet delar arbetsgivarens bedömning.
Lärarnas Riksförbund har inte nått fram till referenspersonerna, men instämmer i övrigt med
arbetsgivaren.
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SKTF förordar Britt-Christine Arnesson till tjänsten då hon är bra meriterad, inger stort förtroende
samt gav ett mycket gott intryck vid intervjuerna. Dessutom anser SKTF att det är viktigt att även
interna sökande får en möjlighet till karriärtjänster.
Skolledarna instämmer med SKTF betr Britt-Christine Arnesson förtjänster, men anser att Hietala
är mest meriterad.
Arbetsgivaren anser att Britt-Christine Arnesson på ett utmärkt sätt fullgjort sina arbetsuppgifter som
personalsekreterare inom Barn- och ungdomsförvaltningen. Vid en samlad bedömning av de sökandes
utbildning, erfarenhet och lämplighet anser dock arbetsgivaren Eric Hietala vara den klart mest
meriterade.
Arbetsgivaren summerar samverkansgruppens synpunkter. SKTF kommer ej att begära förhandling.
varför samverkansförfarandet förklaras fullgjort om inga andra synpunkter framkommer vid resterande
referenstagning.
Vid protokollet
Ingrid Bergström
Sekreterare

Rolf Bengtsson
Ordförande

Justeras:
Ingrid Mattisson
Lärarförbundet

Ingegerd Petersson
Lärarnas Riksförbund
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 14.50

Beslutande

Patrik Hansson, s
Kerstin Andersson, s
Claes Bothén, kd
Roland Andréasson, s
Kerstin Andersén, s
Eva-Britt Dahlström, s
Rickard Ferm, s
Göran Eliasson, s
Annicka Engblom, m
Marie-Louice Norethun, m
Thomas Nilsson, m
Inga-Lill Siggelsten, kd
Karl-Gösta Svenson, m
Ingela Magnewall, v
Bo Palmgren, c
Lena Gustafsson, fp

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot (13.30-14.50)
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe (08.30-11.30)
ersättare (13.30-14.50)
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
forts nästa sida

Utses att justera

Kerstin Andersson

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2000-11-06 kl 08.15

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 102 - 112
Ordförande _______________________________________

Justerande _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2000Intygar i tjänsten
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forts

Övriga deltagande

Cecilia Eklund, s
Mikael Wikström, s
Mattias Lindgren, s
Lohla De Bie, v
Gunilla Gustavsson, c

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Kjell Kjellgren
barn- o ungdomschef
Kurt Edvinsson
kanslichef
Anja Eklund
utvecklingschef
Mats Svensson
ekonomichef
Solvig Ohlsson
planeringschef
Rolf Bengtsson
PA-chef
Anita Lindell
pedagogisk samordnare
Anders Giheden
pedagogisk samordnare
Anita Söderström
vik.nämndsekreterare
___________________________________________________________________
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§ 102
Aktuell information
1.

Nya ersättare i Barn- och ungdomsnämnden

Ordföranden hälsar de nya ersättarna Lohla De Bie, v och
Mattias Lindgren, s välkomna till Barn- och ungdomsnämnden.
-----------------------------2.

Information om förslag till ny resursfördelningsmodell

Mats Svensson redovisar ett förslag till ny resursfördelningsmodell som
en arbetsgrupp arbetat med sedan våren 2000.
Resursfördelningsmodellen omfattar följande punkter
- Fördelning per samverkansområde, inkl Nättraby
- Sunnadal anslagsfinansieras
- Man vet vad man har redan vid årets början och att det inte blir mindre
- Mättillfälle = 1 november året innan + prognos över kommande år
- Central reserv på 0,5 %
- Fördelning på kr/timmar i förskola, fritidshem och familjedaghem och
fördelning kr/elev i förskoleklass, år 1-6 och år 7-9
- Kooperativ behandlas lika
- Investeringsbudgeten fördelas utifrån respektive samverkansområdes tilldelade budget
- Central hantering som idag, med vissa undantag
- Över- respektive underskott behandlas som idag
- Resursfördelning, ”grov” fördelning jämfört med nuvarande fördelning
Arbetsutskottet lämnar synpunkter på förslaget
Redovisning av förslaget till resursfördelningsmodell skall göras på nämndens
oktobersammanträde, medan beslut i ärendet tas vid novembersammanträdet.
-------------------------------Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
Beslut i ärendet tas vid Barn- och ungdomsnämnden novembersammanträde.
__________________________
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Information angående om- och tillbyggnad av Sunnadalsskolan

Solvig Ohlsson ger en information om planerad om- och tillbyggnad av
Sunnadalsskolan.
Beslut om förprojektering togs i mars 1999. Enligt planeringen kommer
verksamheten att omfatta ca 500 elever (ca 250 elever F-9, ca 80 elever i
Montessorisektion, ca 80 elever i engelsk sektion samt ca 80 elever i
förberedelseklasser).
Solvig Ohlsson redovisar dispositionen av lokalerna. Om- och tillbyggnaden
omfattar 7.400 m2 och sker i etapper. Byggperioden beräknas från januari 2001
till maj 2002.
Merkostnader i samband med ombyggnaden beräknas till 0,5 mkr, nya
inventarier till 2 mkr samt ökad städ- och vaktmästeriservice till 200 tkr.
Det blir däremot en minskad kostnad på 1,2 mkr när Kungsmarksskolan lämnas
över till kommunen.
Arbetsutskottet föreslår att nämnden tar del av informationen.
---------------------------Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
Beslut kommer att tas på Barn- och ungdomsnämndens novembersammanträde.
---------------------------4. Handikappolitiska programmet
Kerstin Andersén, s, förmedlar synpunkter från Handikapprådet. Utbildning
och support för lärare vad avser handikappmaterial, teknik mm saknas.
Färdtjänstens chaufförer saknar utbildning om olika handikapp och kan på
grund härav ha svårt att hantera vissa elever.
Claes-Urban Persson informerar om de förutsättningar som gäller vid
upphandling av skolskjutsar. Om problem föreligger bör uppgifter inhämtas
om vilka sjukdomar och turer problemen gäller och därefter kan
Handikapprådet ta kontakt med Barn- och ungdomsförvaltningen direkt.
Kjell Kjellgren tar upp frågan med rektorerna vid chefskonferens.
--------------------------------
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5. Inledande diskussion kring sjukfrånvaron
Rolf Bengtsson redovisar personaluppföljning – sjukfrånvaro för mätperioden
1 januari – 30 augusti 2000.
Sjukfrånvaron totalt har ökat i kommunen, men minskat inom Barn- och
ungdomsförvaltningen.
Försäkringskassans diagnoser på de sjukskrivna visar problem i
rörelseorganen, värk/smärta, psykiska problem, cirkulationsproblem och
övrigt.
Sjukfrånvaron befattningsvis redovisas samt orsaken till sjukfrånvaron och
vilka insatser som pågår.
Önskad arbetstid – fasta anställningar – utifrån verksamhetens behov redovisas
liksom stickprovsundersökning bland städ- och måltidspersonal.
Problem vid fasta anställningar redovisas samt förutsättningar för att arbeta
med olika lösningar.
Ärendet återkommer vid extra arbetsutskott den 18 oktober 2000.
--------------------------Tidigare lämnad rapport Personaluppföljning Barn- och ungdomsförvaltningen
januari – augusti 2000 har kompletterats med samtliga delrapporter och
siffrorna har uppdaterats. De nya uppgifterna lämnas av Rolf Bengtsson.
___________________
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§ 103
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av ordföranden, barn- och ungdomschefen,
utvecklingschefen, personalchefen, personalsekreteraren samt av rektorerna i
Trossö, Wämö, Sunnadal, Lyckeby, Spandelstorp, Kronotorp, Jämjö, Sturkö,
Fågelmara, och Särskolans rektorsområden redovisas vid sammanträdet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________
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A Lindell
H Karlsson
Akten
§ 104
Särskolans framtida organisation
Anita Lindell redovisar den utredning som gjorts med anledning av Barn- och
ungdomsnämndens uppdrag 1999 att i linje med Salamancadeklarationen se
över särskolans framtida organisation.
Särskolan som skolform finns för de barn och ungdomar som inte kan gå i
grundskolan och gymnasieskolan på grund av utvecklingsstörning.
Kommunen är sedan 1995-06-21 huvudman för särskolan. Föräldrarna har
dock rätt att välja om deras barn skall gå i särskola eller i grundskola
Anita Lindell informerar om vad skollagen säger om särskolan som skolform
samt om den försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande som varit under
perioden 1996/97 – 1999/00.
Efter skolverkets uppföljning och utvärdering har beslutats om en fortsatt
försöksverksamhet t o m juni 2005.
Vidare redovisas särskolans organisation i Karlskrona; grundsärskola, träningsskola, gymnasiesärskola och särvux.
Styrdokument för särskolan är skollagen, särskoleförordningen och läroplaner
(samma som grundskola, förskoleklass och fritidshem samt gymnasieskola).
Endast i uppnåendemålen finns skillnad. Egna kursplaner och timplaner ger
stora möjligheter till anpassning efter lokala behov och förutsättningar.
Uppdragets genomförande har omfattat intervjuer, enkäter, genomgripande
studier av litteratur/forskning mm samt olika kontakter med föräldrar,
samverkansområden, Föreningen Autism i Blekinge, FUB, andra kommuner
samt kommunförbundet. De olika yttrandena redovisas.
Olika former av integrering redovisas;
- fysisk integrering
- funktionell integrering
- social integrering
- samhällelig integrering.
Möjligheter och svårigheter vid integrering redovisas ( individintegrering och
gruppintegrering).
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Anita Lindell redovisar två alternativ.
Alternativ 1 – Särskolan som ett rektorsområde som i nuläget.
- Väl fungerande särskola
- Ingen opinion för förändring
- Lagen har inte inneburit ökning av placeringar i grundskolan
- Helhetssyn på särskolebarnens lärande och utveckling i ett 7-20 årsperspektiv
- Den sociala betydelsen.
Alternativ 2 – Integrering grundsärskola/grundskola
- Syftet med integrering – Vad vill vi uppnå med en förändring?
- Hur blir skoltiden för särskolebarnen?
- Påverkar integrering under skoltiden i positiv riktning, så att högre
samhällelig integrering uppnås?
- Resurstilldelning vid övergång till särskola och grundskola (mycket stor
skillnad i resurstilldelning i grundskola och särskola).
Sammanfattning
Utifrån vad som redovisas i utredningen föreslås särskolan kvarstå som ett eget
rektorsområde. Både i denna och tidigare utredningar framgår att majoriteten
av föräldrarna vill ha kvar särskolan i ett sammanhållet rektorsområde.
Social integrering; dvs regelbundna och spontana kontakter mellan elever med
funktionshinder och övriga elever, borde vara naturlig där skolformerna finns i
samma skolbyggnader. Så är dock inte fallet idag. Samarbetet mellan de båda
skolformerna bör därför utvecklas.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

särskolan kvarstår som ett eget rektorsområde samt

att

ge rektorerna i uppdrag att ansvara för och tillse att reellt samarbete
mellan de båda skolformerna utvecklas.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
-----------------------------
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Vik särskolerektor Håkan Karlsson har lämnat synpunkter på utredningen om
Särskolans framtida organisation och förordar en oförändrad särskoleorganisation.
Roland Andréasson, s, tillstyrker tjänstemannaförslaget.
Claes Bothén, kd, tillstyrker tjänstemannaförslaget samt lämnar förslag till
komplettering av att-sats två med ” att rektor för särskolan får i uppdrag att se
över möjligheterna att i ökad grad lägga särskoleenheter nära elevens
bostadsort.”
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

särskolan kvarstår som ett eget rektorsområde

att

ge rektorerna i uppdrag att ansvara för och tillse att reellt samarbete
mellan de båda skolformerna utvecklas samt att rektor för särskolan får i
uppdrag att se över möjligheterna att i ökad grad lägga särskoleenheter
nära elevens bostadsort.

_____________________
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2000.331 609
S Ohlsson
Akten
§ 105
Behov av förskoleverksamhet 2001-2002
Solvig Ohlsson redovisar behovet av förskoleverksamhet 2001- 2002.
De geografiska förändringarna av barnfamiljernas boende, den ökade omsorgstiden, föräldrarnas önskemål och minskningen av antalet dagbarnvårdare gör
att det uppstår ett behov av nya platser i förskoleverksamheten.
Områden med behov av fler barnomsorgsplatser
Hasslö
Föreslås att nuvarande förskola på Hasslö byggs ut och får en ny avdelning.
Kostnader:
2001
1 avd lokalhyra (provisorium) januari-februari
35 tkr
1 avd lokalhyra ny lokal mars-december
142 tkr
2002
1 avd lokalhyra, helår
170 tkr
Nättraby
Två avdelningar föreslås upphandlas, med start i augusti 2001. En tredje
avdelning föreslås utredas av Barn- och ungdomskontoret.
Kostnader:
2001
1 avd lokalhyra, augusti-december
85 tkr
2 avd lokalhyra, augusti-december
170 tkr
2002
1 avd lokalhyra helår
200 tkr
2 avd lokalhyra helår
400 tkr
Lyckeby
Två alternativt tre avdelningar föreslås upphandlas, med start januari 2002.
Till dess föreslås en tillfällig avdelning öppnas på Gullberna Park fr o m
januari 2001.
Kostnader:
2001
1 avd lokalhyra (tillfällig)
200 tkr
2002
2 avd lokalhyra helår
400 tkr
Rödeby
Föreslås en tillbyggnad på en av skolans paviljonger. Föreslås klart i augusti
2001.
Kostnader:
2001
1 avd lokalhyra augusti-december
85 tkr
2002
1 avd lokalhyra helår
200 tkr
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Önskemål om förändrad verksamhet
Sturkö
Föreslås att en förskoleavdelning öppnas i f d biblioteket på Sturkö. Start
föreslås i januari 2002.
Kostnader:
2002
1 avd lokalhyra, helår

200 tkr

Tving
Föreslås att fritidshemmet flyttar till skolan i samband med tillbyggnad för ett
skolbibliotek. Detta medför att fritidshemmets lokal frigörs och med små korrigeringar kan anpassas till en förskoleavdelning.
Kostnader:
Ingen lokalhyra tillkommer utöver hyresökningen för tillbyggnad av
skolbibliotek.
Montessoriavdelning
Förslag om upphandling av Montessoriverksamhet med start i augusti 2001.
Kostnader :
2001
1 avd lokalhyra augusti-december
2002
1 avd lokalhyra, helår

85 tkr
200 tkr

Ovan presenterade förslag innebär att större delen av det behov av barnomsorgsplatser som prognostiseras våren 2001 måste lösas på annat sätt.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

ytterligare en förskoleavdelning startas på Hasslö enligt framtaget
förslag

att

begära hos Tekniska nämnden att tillbyggnaden av Hasslö förskola
genomförs enligt framtaget förslag

att

två förskoleavdelningar upphandlas i Nättraby, med start augusti 2001

att

barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheter
och kostnader för att öppna ytterligare en förskoleavdelning i
kommunal regi i Nättraby, med start i augusti 2001
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att

två förskoleavdelningar upphandlas i Lyckebyområdet, med start i
januari 2002

att

Barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att utreda kostnaderna för
att starta en förskoleavdelning i Rödeby enligt ovan presenterat förslag,
med start i augusti 2001

att

Barn- och ungdomskontoret i samband med redovisningen av förprojekteringen av Tvings skolbibliotek redogör för möjligheter och kostnader
för att starta en förskoleavdelning i Tving enligt förslaget ovan, med start
i augusti 2001

att

Barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheter och
kostnader för en förskoleavdelning i kommunal regi på Sturkö, med start
i januari 2002

att

upphandling görs av en förskoleavdelning med Montessoripedagogik
för åldersgruppen 1-3 år, med start i augusti 2001.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

ytterligare en förskoleavdelning startas på Hasslö enligt framtaget förslag

att

begära hos Tekniska nämnden att tillbyggnaden av Hasslö förskola
genomförs enligt framtaget förslag

I övrigt föreslår Arbetsutskottet
att

beslut i ärendet tas på nämndens oktobersammanträde.

--------------------------------Karl-Gösta Svensson, m, med flera tillstyrker att-satserna 1, 2 och 7 enligt
tjänstemannaförslaget och att övriga att-satser hänföres till
internbudgetbehandlingen samt föreslår en tilläggsattsats
”Att uppdra till förvaltningen att inför internbudgetbeslutet ta fram ett underlag
för en resursfördelning i enlighet med vad ovan angivits.”
Kerstin Andersson, s och Ingela Magnevall, v yrkar bifall till att-satserna 1,2
och 7 enligt tjänstemannaförslaget och till att övriga att-satser hänföres till
internbudgetbehandlingen.
Tilläggsattsatsen från Karl-Gösta Svenson med flera avstyrkes.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att att-satserna 1, 2 och 7 enligt tjänstemannaförslaget tillstyrkes
att

övriga att-satser enligt tjänstemannaförslaget hänföres till
internbudgetbehandlingen

__________________
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2000.098 631
2000.146 631
2000.154 631
2000.161 631
§ 106
Yttrande över ansökningar om godkännande och rätt till bidrag till
fristående grundskolor och förskoleklasser
Barn- och ungdomsnämnden har av Skolverket beretts tillfälle att yttra sig över
tre ansökningar avseende start av fristående förskoleklasser och grundskolor år
1-9 hösten 2001 samt en ansökan om start av en fristående grundskola år 7-9,
också hösten 2001.
Friskolan Futurum
Friskolans ombud Hermine Plantin ansöker om att starta en fristående
förskoleklass och grundskola för skolår 1-9. Fullt utbyggd, år 2003, skall
skolan omfatta 200 elever.
Utbildningen planeras ha en allmän inriktning med profilering mot matematik
och naturvetenskap och följa Lpo 94 samt de nationella kursplanerna för
grundskolan.
Nivestedtska skolan
Stig Johansson, vd för Rörsjötorps förskola och skola AB ansöker om att
få starta en fristående förskoleklass och grundskola för skolår 1-9.
Fullt utbyggd, läsåret 2002/2003, skall skolan omfatta 450 elever.
Utbildningen planeras ha en allmän inriktning och följa Lpo 94 samt de
nationella kursplanerna för grundskolan.
Karlskrona Montessoriskola
Friskolans ombud Eric Ullström ansöker om att få starta en fristående förskoleklass och grundskola för skolår 1-9. Fullt utbyggd skall skolan omfatta 200
elever.
Utbildningen planeras ha inriktning mot Montessoripedagogik och följa Lpo 94
samt de nationella kursplanerna för grundskolan.
Friskolan Riggen
Friskolans ombud Nancy Anglert ansöker om att få starta en friskola för skolår
7-9 höstterminen 2001. Fullt utbyggd skall skolan omfatta sju till tio elever.
Den tänkta målgruppen utgörs i första hand av ungdomar i behov av särskilt
stöd och som riskerar att inte uppnå behörighet till gymnasieskolans olika
program.
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Konsekvensanalys
Antalet friskoleansökningar och deras omfattning, cirka 860 elever, föranleder
att de hanteras i ett sammanhang på grund av de samlade konsekvenser som
uppstår för Karlskrona kommun om Skolverket skulle finna de presumtiva
friskolorna bidragsberättigade och de faktiskt skulle starta.
Kommunens inriktning
För att skapa kontinuitet, trygghet och helhetssyn på barns och ungdomars
lärande organiserar Karlskrona kommun sedan 1996 sina rektorsområden i ett
1-16 årsperspektiv. Skolverksamheten har ett tydligt F-9 perspektiv.
Kommunen har sedan cirka tre år tillbaka fastlagt en strategi för hur man skall
utveckla Framtidens skola i Karlskrona. Nya pedagogiska idéer, ny
organisation och nya flexibla lokaler utgör tre hörnstenar i denna strategi.
Arbetet är till stora delar redan genomfört på en av kommunens grundskolor,
Sturköskolan. På andra kommunala skolor, Nättrabyskolan, Sunnadalsskolan
samt inom Trossö- och Wämöområdet, pågår eller har arbetet mot Framtidens
skola initierats.
Befintlig och utökad friskoleverksamhet
I Karlskrona kommun finns för närvarande tre friskolor, varav två med
etablering i Innerstaden. Fullt utbyggda kommer dessa tre skolor att omfatta
cirka 540 elever, vilket motsvarar cirka 7,6 % av det totala antalet elever i
kommunens grundskolor.
De två redan verksamma friskolorna i Innerstaden, har rekryterat merparten av
sitt nuvarande elevunderlag från Trossö och Wämö rektorsområden. Skulle
ytterligare friskolor etablera sig centralt eller i den angränsande Mellanstaden,
där friskola nummer tre etablerat sig, får detta givetvis påtagliga negativa
följder för kommunens egna grundskolor.
Konsekvenser för de kommunala grundskolorna i Innerstaden
Förutom att fler friskoleetableringar i Innerstaden kommer att slå hårt mot
både Trossö och Wämö rektorsområdes ekonomi, måste sannolikt planerna
på Trossö rektorsområde som ett eget centralt F-9 område skrinläggas. En ny
kommunal F-9 skola i Innerstaden skulle med andra ord vara nedläggningshotad redan innan den blivit byggd. Därmed är tanken med F-9 områden
spräckt och centrala Innerstadens elever måste fullgöra sin skolgång utanför
Trossö eller på någon av Innerstadens friskolor.
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Något kommunalt alternativ, med fullständig grundskola, för centrala Innerstadens elever kommer sålunda inte att finnas, vilket begränsar såväl
kommunens möjligheter som skyldigheter att erbjuda skolverksamhet i ändamålsenliga lokaler enligt närhetsprincipen (se Skollagen 2 a kap 8 §, 2 b
kap 3 §, 4 kap 6 § samt Grundskoleförordningen 1 kap 4 §).
Resultatet skulle kunna bli att det i Innerstaden huvudsakligen bedrivs skolverksamhet över vilken kommunen saknar tillsyn.
Personalkonsekvenser
En friskoleetablering av den omfattning de inkomna ansökningarna innebär,
kommer att medföra avsevärda personalneddragningar och i vissa fall uppsägningar av tillsvidareanställd personal. Det mest allvarliga för kommunens
skolverksamhet är dock att kommunen riskerar att mista yngre lärare, dvs de
med nyare lärareutbildning, men med kort anställningstid.
Ekonomiska konsekvenser
Om samtliga nu föreliggande friskoleansökningar beviljas och de nya verksamheterna når upp till planerade elevunderlag, innebär detta att omkring 18 % av
kommunens elever kommer att återfinnas i friskolor hösten 2003. Med
samtliga friskolor fullt utbyggda hösten 2007, stiger motsvarande siffra till
cirka 22 % av kommunens totala elevunderlag.
Prognosen för år 2000 visar att cirka 12,2 mkr kommer att utbetalas till
befintliga friskolor. År 2003 kommer motsvarande siffra att vara 55,4 mkr,
varav drygt 11,5 mkr utgör lokalbidrag. När samtliga friskolor är fullt utbyggda
kommer drygt 61,5 mkr att utbetalas i bidrag varav drygt 12,8 mkr utgör lokalbidrag.
För att kunna reducera effekterna av redovisade merkostnader krävs neddragningar i den kommunala verksamheten. Kommunala skolor måste läggas ned
eller ges alternativ användning. Men också neddragningar i ledning,
administration och i själva verksamheten blir nödvändiga.
Specifika synpunkter kring Karlskrona Montessoriskola och friskolan Riggen
redovisas i yttrandet.
Sammanfattning
Det statliga utbildningsuppdraget innebär bl a en skyldighet för landets
kommuner att tillhandahålla en jämnt fördelad och likvärdig utbildning i
ändamålsenliga lokaler enligt närhetsprincipen.
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För att kunna planera och utveckla verksamheten, i enlighet med detta
utbildningsbidrag, krävs emellertid andra förutsättningar än idag. Nuvarande
regelsystem kring friskoleverksamheten gör det omöjligt för kommunerna att
långsiktigt kunna planera och utveckla sin verksamhet. Själva grundtanken att
Skolverket skall beslut om, när och i vilken omfattning, fristående skolor skall
få etablera sig i en kommun utgör ett systemfel. Nuvarande tillståndsgivning
skapar sådana ekonomiska och planeringsmässiga förutsättningar för den
enskilda kommunen, att den riskerar att sätta likvärdigheten ur spel.
Berörd kommun och inte Skolverket borde därför besluta i frågan.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till vad som ovan anförts föreslås Barn- och ungdomsnämnden
besluta
att

avstyrka att inkomna ansökningar beviljas av Skolverket.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens oktobersammanträde.
-----------------------------------Kerstin Andersson, s, lämnar förslag till beslut
att

översända yttrandet med konsekvensbeskrivning till Skolverket (utan
beslutsattsats) (och med ändring av ordet omöjligt till svårt i slutordet)
samt att ”Själva grundtanken att Skolverket skall besluta om, när och i
vilken omfattning, fristående skolor skall få etablera sig i en kommun
utgör ett systemfel. Nuvarande tillståndsgivning skapar sådana
ekonomiska och planeringsmässiga förutsättningar för den enskilda
kommunen, att den riskerar att sätta likvärdigheten ur spel. Berörd
kommun och inte Skolverket borde därför besluta i frågan” strykes.

att

förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utarbeta en strategi för hur vi
ska möta de fristående skolorna. Strategin ska innehålla såväl en
verksamhetsmässig som en ekonomisk plan

att

förvaltningen får i uppdrag att till Barn- och ungdomsnämndens
novembersammanträde ta fram ett beslutsförslag angående begäran om
förprojektering av en F-9 skola på Rosenfeldtskolan (inklusive A-huset)
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Claes Bothén kd, lämnar förslag till beslut
att

föreslå Skolverket att bifalla ansökningar från Karlskrona
Montessoriskola, Friskolan Futurum och Nivestedtska skolan

att

Barn- och ungdomsnämnden för egen del beslutar att uppdra åt
förvaltningen att ta erforderliga kontakter med de olika friskolorna för att
påbörja diskussioner om placering och tidsplaner

Ingela Magnevall, v, tillstyrker tjänstemannaförslaget, Kerstin Anderssons
andra och tredje att-satser samt avstyrker Claes Bothéns att-satser
Bo Palmgren, c, tillstyrker Claes Bothéns förslag samt lämnar särskilt
tilläggsyttrande.
Lena Gustafsson, fp, tillstyrker Claes Bothéns förslag.
Kerstin Andersson, s, avstyrker Claes Bothéns förslag
Beslut
Ingela Magnevall, v, tillstyrker tjänstemannaförslaget
Kerstin Andersson, s, föreslår att till Skolverket översända yttrandet utan attsats samt med ändring av ”omöjligt” till ”svårt” i slutordet och att ”Själva
grundtanken att Skolverket skall besluta om, när och i vilken omfattning,
fristående skolor skall få etablera sig i en kommun utgör ett systemfel.
Nuvarande tillståndsgivning skapar sådana ekonomiska och planeringsmässiga
förutsättningar för den enskilda kommunen, att den riskerar att sätta
likvärdigheten ur spel. Berörd kommun och inte Skolverket borde därför
besluta i frågan” strykes.
Karl-Gösta Svenson, m, Claes Bothén, kd, Gunilla Gustavsson, fp och Bo
Palmgren, c yrkar bifall till ansökningarna från Karlskrona Montessoriskola,
Friskolan Futurum samt Nivestedtska skolan samt
att Barn- och ungdomsnämnden för egen del beslutar att uppdra åt
förvaltningen att ta erforderliga kontakter med de olika friskolorna för att
påbörja diskussioner om placering och tidsplaner.
Kerstin Anderssons, s, andra att-sats, bifalles av Ingela Magnevall, v, Claes
Bothén, kd, Karl-Gösta Svenson, m
Ingela Magnevall, v, bifaller Kerstin Anderssons tredje att-sats.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer Kerstin Anderssons, s, förslag mot Ingela Magnevalls,v
förslag att tillstyrka tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker Kerstin Anderssons förslag.
Därefter ställer ordföranden Kerstin Anderssons förslag mot Borgerliga
gruppens förslag.
Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker Kerstin Anderssons förslag.
Claes Bothén,kd, Karl-Gösta Svenson, m, Gunilla Gustavsson, fp samt Bo
Palmgren, c lämnar skriftlig reservation vilken bifogas protokollet.
Bo Palmgren lämnar särskilt yttrande.
Kerstin Anderssons, s tredje attsats avseende förprojektering av
Rosenfeldtskolan bifalles av Ingela Magnevall, v.
Claes Bothéns kd, med fleras förslag att uppdra åt förvaltningen att ta
erforderliga kontakter med de olika friskolorna för att påbörja diskussioner om
placering och tidsplaner, avstyrkes.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

till Skolverket översända yttrandet med konsekvensbeskrivning
(utan beslutsattsats) samt med ändring av ”omöjligt” till ”svårt” i
slutordet och att ”Själva grundtanken att Skolverket skall besluta om, när
och i vilken omfattning, fristående skolor skall få etablera sig i en
kommun utgör ett systemfel. Nuvarande tillståndsgivning skapar sådana
ekonomiska och planeringsmässiga förutsättningar för den enskilda
kommunen, att den riskerar att sätta likvärdigheten ur spel. Berörd
kommun och inte Skolverket borde därför besluta i frågan” strykes.

att

förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utarbeta en strategi för hur vi
ska möta de fristående skolorna. Strategin ska innehålla såväl en
verksamhetsmässig som en ekonomisk plan

att

förvaltningen får i uppdrag att, till BUN:s novembersammanträde, ta
fram ett beslutsförslag angående begäran om förprojektering av en F-9skola på Rosenfeldtskolan (inklusive A-huset)

___________________
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2000.284 109
Kommunstyrelsen
A Lindell
Akten
§ 107
Yttrande över förslag till integrationsprogram för Karlskrona
kommun
Barn- och ungdomsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till
integrationsprogram för Karlskrona kommun.
I sammanfattning av förslaget framgår att planen ska omfatta frågeställningar
kring:
- Bostad
- Barn/ungdomar/skola
- Arbete
- Kultur/fritid.
I det avsnitt som främst rör Barn- och ungdomsnämndens verksamhet slås fast
att alla barn och ungdomar ska ges en god uppväxt och lika möjligheter att
utveckla till harmoniska, ansvarstagande vuxna.
I förslag till yttrande framgår att Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde omfattar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och
särskola. För dessa verksamheter finns på nationell nivå styrdokument som
skollagen, förordningar och läroplanen. I skolplanen konkretiseras de
riksgiltiga målen i de nationella styrdokumenten.
Varje rektorsområde upprättar lokala arbetsplaner. Härutöver finns
mobbingplaner och handlingsplaner för att motverka antidemokratiska
företeelser. Personalen inom Barn- och ungdomsförvaltningen har ett
uppdrag att aktivt arbeta i enlighet med vad som uttrycks i förslaget till
integrationsplan. Som exempel redovisas Barn- och ungdomsnämndens arbete
med att ta tillvara mångfald och medvetet arbeta med att motverka främlingskap och segregation i det invandrartäta rektorsområdet Sunnadal. Skolan utgör
nu en svensk, en engelsk och en montessorisektion i integration.
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig med utgångspunkt i ovanstående
bakom intentionerna i förslaget till integrationsprogram, men vill att
nedanstående synpunkter beaktas.
Förslag om åläggande att på nämndsnivå, utifrån det kommungemensamma programmet, utarbeta egen plan för integration och goda etniska
relationer, anser Barn- och ungdomsnämnden vara obefogad.
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Det finns redan idag ett mycket stort antal styrdokument som reglerar
området inklusive ansvarsfördelning, vilka redovisats ovan.
Ytterligare handlingsprogram inom samma områden riskerar att urholka redan
befintliga styrdokument.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

lämna yttrande över förslag till integrationsprogram enligt ovan.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att beslut i ärendet tas på nämndens oktobersammanträde.
---------------------------Karl-Gösta Svenson, m, Claes Bothén, kd, Bo Palmgren, c och Gunilla
Gustavsson, fp deltar ej i beslutet.
Kerstin Andersson, s och Ingela Magnevall,v bifaller tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________________
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I Bergström
A Trulsson
Akten
§ 108
Utseende av ledamöter och ersättare i Arbetsutskottet
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 1999-01-04 utsett
sju ordinarie ledamöter och sju ersättare i Barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott.
Vid dagens sammanträde föreligger vakanser för en ordinarie ledamot (v)
och två ersättare (s).
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet
vid nämndens oktobersammanträde.
-----------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att till ordinarie ledamot i Barn- och
ungdomsnämndens arbetsutskott utses Ingela Magnevall, v och till ersättare i
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott utse Lohla De Bie, v, Kerstin
Andersén, s och Göran Eliasson, s.
________________
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1999.59 001
I Bergström
A Trulsson
Akten
§ 109
Utseende av nya kontaktpolitiker
Vakanser har uppstått vad gäller kontaktpolitiker i följande rektorsområden.
- Trossö inkl särskolan och särskolans frivilliga
skolformer, Amiralitetsskolan, Fantasi personalkooperativ, Stumholmens föräldrakooperativ och
Friskolan Galären

1 vakans (m)

- Spandelstorp inkl särskolan och Tant Grön
personalkooperativ

1 vakans (s)

- Rödeby och Stubbens föräldrakooperativ

1 vakans (s)
1 vakans (v)

- Sturkö, Särskolans förskola och fritidshem
Ramdala, Fågelmara och Silvertärnan föräldrakooperativ

1 vakans (s)

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet
vid nämndens oktobersammanträde.
--------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att till kontaktpolitiker för Spandelstorps
rektorsområde inkl särskolan utse Mattias Lindgren, s, för Rödeby rektorsområde och Stubbens föräldrakooperativ, Lohla De Bie, v samt för Sturkö
rektorsområde, Särskolans förskola och fritidshem i Ramdala, Fågelmara
rektorsområde och Silvertärnans föräldrakooperativ Mikael Vikström, s.
_______________
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§ 110
Kurser och konferenser
Inga kurser eller konferenser föreligger vid dagens sammanträde.
_______________
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§ 111
Övriga ärenden
Invigning av nya skolor
Ordföranden har invigt friskolan Musikugglan, med vid invigningen var även
Kerstin Andersson och Solvig Ohlsson.
Roland Andréasson och Solvig Ohlsson deltog vid invigningen av
Verköskolan.
___________________
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§ 112
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2000.87 102
§ 159
Avsägelser av kommunala uppdrag
Magnus Manhammar (s) har 2000-08-31
avsagt sig uppdraget som ersättare i
Barn- och ungdomsnämnden samt
Anita Nilsson (m) har 2000-09-03
avsagt sig uppdraget som ersättare i
Barn- och ungdomsnämnden

Kommunfullmäktige

2000.87 102
§ 160
Kommunala val
Ingela Magnewall (v) har utsetts som
ledamot i Barn- och ungdomsnämnden
efter Michael Börjesson.
Lohla De Bie (v) har utsetts som ersättare
i Barn- och ungdomsnämnden efter Ingela
Magnewall.
Mattias Lindgren (s) har utsetts till
ersättare i Barn- och ungdomsnämnden
efter Magnus Manhammar.

Kommunfullmäktige

2000.322 002
§ 167
Delegationsförteckning för personalfrågor

Skolverket

2000.320 049
Kommunblad med jämförelsetal för
huvudmän

____________________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 15.10

Beslutande

Patrik Hansson, s
Kerstin Andersson, s
Claes Bothén, kd
Roland Andréasson, s
Kerstin Andersén, s
Eva-Britt Dahlström, s
André Gustavsson, s
Göran Eliasson, s
Mikael Wickström, s
Mattias Lindgren, s
Inga-Lill Siggelsten, kd
Thomas Nilsson, m
Lena Gustafsson, fp
Karl-Gösta Svenson, m
Marie-Louice Norethun, m
Ingela Magnewall, v
Bo Palmgren, c
Jan-Olof Petersson, fp

1

ordförande
1:e vice ordförande (kl 13.30-15.10)
2:e vice ordförande
ledamot (08.30-10.30)
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
i ledamots ställe
i ledamots ställe (kl 10.30-12.30)
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe (kl 08.30-12.30)
ledamot
i ledamots ställe (kl 13.30-15.10)
ledamot
ledamot
ledamot
forts nästa sida

Utses att justera

Ingela Magnewall

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2000-12-01

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 113-124
Ordförande _______________________________________

Justerande _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2000-12-02
Intygar i tjänsten

2000-11-22
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forts

Övriga deltagande

Mattias Lindgren, s
Lohla De Bie, v
Lena Gustavsson, fp

ersättare (kl 08.30-10.30, 13.30-15.10)
ersättare (kl 10.00-15.10)
ersättare (kl 13.30-15.10)

Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Mats Svensson
Solvig Ohlsson
Rolf Bengtsson

kanslichef
utvecklingschef
ekonomichef
planeringschef
PA-chef

Gunilla Ingestad
kurator
___________________________________________________________________

2000-11-22
G Ingestad
A Eklund
Akten
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2000.324 619

§ 113
Aktuell information
Rapport nr 13/2000 Motivation – en svårstyrd upplevelse
Kurator Gunilla Ingestad redovisar ovanstående rapport och ett förslag till
strategi, aktiviteter och metoder för att möta elever i grundskolan som saknar
motivation för studier/skolan.
Rapporten omfattar
- bakgrund till studien
- genomförande av studien
- utredningens resultat i sammandrag
- förslag till åtgärder; på lång sikt och på kort sikt
- olika diagram över avsaknaden av betyg samt orsakerna
- kommentarer till resultaten samt diskussion kring;
motivation – en svårtstyrd upplevelse
specialpedagogik – ingen speciell metod utan ett förhållningssätt för hela
skolan
framtid – intresse – möjligheter m m
basämnen och andra ämnen
har pojkar och flickor olika förutsättningar eller är det vi i skolan som
bemöter dem olika?
invandrarelevernas situation
undervisning i liten grupp.
Nämndens ledamöter får möjlighet att ställa frågor kring rapporten.
Handikappolitiska programmet
Solvig Ohlsson har inget att rapportera i detta ärendet.
Yrkesinspektionen
Ordföranden ställer frågor kring yrkesinspektionen och skyddsrondsprotokoll.
Solvig Ohlsson redovisar hur kostnadsberäkningar tas fram och hur planer för
åtgärdande av inspektionens påpekanden görs upp och lämnas vidare till
yrkesinspektionen.
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R Bengtsson
1999.129 009

Personalsystemet Palett
Rolf Bengtsson redovisar en PM angående personalsystemet Palett, vilket
upphandlades av IBM under 1998. De första lönerna via Palett betalades ut
i juni 1999, efter ett omfattande förarbete. Systemet bygger på lokal drift, dvs
alla lokala data som fordras läggs in och all bearbetning sker genom
kommunens egen försorg. Förvaltningarna har ett antal funktionsansvariga för
Palett. De funktionsansvariga ansvarar för den interna kommunikationen,
informationen och behörigheten inom förvaltningen.
________________________
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§ 114
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av barn- och ungdomschefen, utvecklingschefen, personalchefen, personalsekreteraren samt av rektorerna i Trossö,
Wämö, Rödeby, Fridlevstad, Holmsjö och Särskolans rektorsområden
redovisas vid sammanträdet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________

2000-11-22

M Svensson
K Kjellgren
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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2000.92 042

§ 115
Budgetuppföljning januari – oktober 2000
Mats Svensson presenterar budgetuppföljning för januari – oktober 2000.
Driftbudgeten omsluter för närvarande 669,1 mkr, varav kommunbidrag utgör
600 mkr och övriga externa och interna intäkter 69,1 mkr.
Till 13 rektorsområden med förskola – grundskola har enligt slutlig
resursfördelning delats ut 446 mkr. Den slutliga resursfördelningen
genomfördes den 4 oktober. Utöver eventuella justeringar i samband med
bokslutsarbetet tillkommer endast justeringar för löneökningar som eventuellt
faller ut under resten av året.
Under året har den nya F-9 skolan på Sturkö invigts. Byggandet av nya
Nättrabyskolan F-9 pågår. En etapp är klar och två etapper återstår. Förprojekteringen av Sunnadalskolan är klar och byggstarten beräknad till
januari 2001.
Friskolan Musikugglan startade sin verksamhet hösten 2000 och friskolorna
Galären och Svettpärlan har utökat sin verksamhet.
Fyra ansökningar om att starta nya friskolor har kommit. Barn- och
ungdomsnämnden har yttrat sig till Skolverket som beräknas besluta i
ärendet runt årsskiftet.
Två nya förskoleavdelningar har startat på Trossö. Gullberna förskola har
utökats med ytterligare en avdelning.
Prognos
Det nya sättet att kostnadsbokföra semesterskuld, ferielöneskuld etc har
hittills inte fungerat tillfredsställande. Arbete med att försöka rätta till detta
pågår.
I enlighet med tidigare lämnade prognoser är en bedömning att
förvaltningens resultatprognos för år 2000 kommer att sluta på +/-0.
Prognosen för investeringsbudgeten är att samtliga investeringsmedel
kommer att förbrukas.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

till Kommunledningsförvaltningen överlämna budgetuppföljning
januari – oktober 2000

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

2000-11-22

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att

till kommunledningsförvaltningen överlämna budgetuppföljning
januari – oktober 2000.

______________________
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2000.359 043
M Svensson
K Kjellgren
Samtl rektorer
Samtl intendenter
Akten

§ 116
Förslag till ny resursfördelningsmodell
Mats Svensson redovisar förslag till ny resursfördelningsmodell.
Förslaget har tidigare redovisats för Arbetsutskottet och Barn- och
ungdomsnämnden vid sammanträden i oktober 2000.
Nyheter sedan föredragningen i oktober är att kuratorerna kommer att tillhöra
samverkansområdena och att ytterligare en att-sats tillkommit som ger
förvaltningen i uppdrag att utreda (t ex med kvalitativa variabler) om det finns
olikheter i förutsättningar mellan samverkansområdena som bör beaktas i 2002
års resursfördelning.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna föreslagen resursfördelningsmodell
att denna skall gälla fr o m budgetåret 2001 samt
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda (t ex med kvalitativa variabler) om
det finns olikheter i förutsättningar mellan samverkansområdena som bör
beaktas i 2002 års resursfördelning.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens novembersammanträde.
---------------------Mats Svensson redovisar följande ändring i tjänstemannaförslaget.
Volymtimmar för barn 1-2 år, faktor 1.75, skall ej gälla i familjedaghem.
Yrkanden
Claes Bothén, kd, yrkar
att alla rektorsområden förutom särskolan ingår i samma resursfördelningssystem
att en fast basresurs räknad per individ respektive timme att fördelas per
rektorsområde bestående av minst 80 % av samverkansområdenas
omslutning
att en gemensam resurs fördelas på samverkansområdesnivå
att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.

2000-11-22
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Karl-Gösta Svenson, m, yrkar bifall till Claes Bothéns förslag.
Jan-Olof Peterson, fp, yrkar följande tilläggsförslag
att rektor har ett särskilt ansvar i att låta personal påverka resursanvändning
och ekonomisk planering inför nästföljande budgetår.
Claes Bothén, kd, Bo Palmgren, c samt Karl-Gösta Svenson, m, yrkar bifall
till Jan-Olof Peterssons tilläggsförslag.
Bo Palmgren, c, yrkar följande tilläggsförslag
att elever och föräldrar på rektors- och skolnivå får möjlighet att lämna synpunkter på resursanvändning och ekonomisk planering inför nästföljande
budgetår.
Claes Bothén, kd och Karl-Gösta Svenson, m, yrkar bifall till Bo Palmgrens
förslag.
Kerstin Andersson, s, och Ingela Magnewall, v, yrkar bifall till Bo Palmgrens
och Jan-Olof Peterssons tilläggsförslag.
Claes Bothén, kd, yrkar följande tilläggsattsats
att ett underlag för kooperativen tas fram som motsvarar friskolornas
resursfördelning.
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget med följande undantag:
1) Sunnadals rektorsområde skall ej anslagsfinansieras utan ha samma
fördelningsgrunder som övriga rektorsområden. Med hänsyn till områdets
speciella förutsättningar kommer dessa att beaktas i internbudgeten.
2) Den centrala reserven på 0,5 % skall läggas i den totala reserven för
Barn- och ungdomsnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget, ordförandens
förslag (ändring betr Sunnadal och central reserv) biträtt av Kerstin Andersson
och Ingela Magnevall samt Claes Bothéns förslag biträtt av Karl-Gösta Svenson,
Bo Palmgren och Jan-Olof Petersson.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Reservation
Claes Bothén, kd, och Karl-Gösta Svenson, m, reserverar sig mot beslutet.
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Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsförslag beträffande
kooperativen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå tilläggsförslaget.
Ordföranden ställer proposition på Jan-Olof Peterssons tilläggsförslag
beträffande personalens påverkan på ekonomin.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla tilläggsförslaget.
Ordföranden ställer proposition på Bo Palmgrens tilläggsförslag beträffande
elevers och föräldrars möjlighet att lämna synpunkter på ekonomin.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla tilläggsförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att godkänna ordförandens förslag innebärande revidering av tjänstemännens
föreslagna resursfördelningsmodell enligt följande
1) Sunnadals rektorsområde skall ej anslagsfinansieras utan ha samma
fördelningsgrunder som övriga rektorsområden. Med hänsyn till områdets
speciella förutsättningar kommer dessa att beaktas i internbudgeten.
2) Den centrala reserven på 0,5 % skall läggas i den totala reserven för
Barn- och ungdomsnämnden
att resursfördelningsmodellen skall gälla fr o m budgetåret 2001
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda (t ex med
kvalitativa variabler) om det finns olikheter i förutsättningarna mellan
samverkansområdena som bör beaktas i 2002 års resursfördelning
att rektor har ett särskilt ansvar i att låta personal påverka resursanvändningen och ekonomisk planering inför nästföljande budgetår samt
att elever och föräldrar på rektors- och skolnivå får möjlighet att lämna
synpunkter på resursanvändning och ekonomisk planering inför nästföljande budgetår.
_______________________
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2000.360 291
S Ohlsson
Tekniska nämnden
M Svensson
Akten
§ 117
Förprojektering av Rosenfeldtskolan
Vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde i oktober fick förvaltningen i
uppdrag att ta fram ett beslutsförslag angående begäran om förprojektering av
en f-9 skola på Rosenfeldtskolan (inklusive A-huset).
Solvig Ohlsson visar skisser, framtagna av arkitekt Jack Patisson, över olika
möjligheter att skapa en f-9 skola i Rosenfeldtskolan och A-huset.
För att i detalj kunna se på möjligheterna att skapa en modern f-9 skola på
Rosenfeldtskolan (inkl A-huset) måste en förprojektering genomföras. I
samband med denna förprojektering måste också problematiken omkring
bristen på idrottslokaler för skolorna på Trossö lösas.
Arbetet med förprojekteringen kommer att genomföras med stor delaktighet av
berörda i likhet med tidigare lokalprojekt.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra en förprojektering av en
ombyggnad av Rosenfeldtskolan inkl A-huset till en modern f-9 skola.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens novembersammanträde.
----------------------Yrkanden
Claes Bothén, kd, yrkar att nämnden beslutar
att Barn- och ungdomsnämnden avslår förslaget om att förprojektera
Rosenfeldtskolan till en f-9 skola
att uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra en förprojektering av en
ombyggnad av Rosenfeldtskolan till en modern f-5 skola.
Karl-Gösta Svenson, m, yrkar bifall till Claes Bothéns förslag.
Kerstin Andersson, s, och Ingela Magnewall, v, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget biträtt av Kerstin Andersson och
Ingela Magnewall mot Claes Bothéns yrkande biträtt av Karl-Gösta Svenson.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra en förprojektering av en
ombyggnad av Rosenfeldtskolan inkl A-huset till en modern f-9 skola.
Reservation
Claes Bothén, kd, reserverar sig skriftligt till förmån för eget förslag.
Bo Palmgren, c, och Karl-Gösta Svenson, m, reserverar sig mot beslutet.
____________________
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2000.152 005
K Edvinsson
M Svensson
A Eklund
Samtl rektorer
Samtl intendenter
Akten

§ 118
Investeringar inom IT
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2000-05-17 (§56) beslutat
om IT-plan för den administrativa verksamheten år 2000.
I planeringen ingår
1. att utrusta enheterna inom två samverkansområden att nå det kommunala
nätverket
2. att samtliga skolsköterskor kopplas upp mot nätverket
3. att två kök kopplas upp mot nätverket
4. att komplettering av utrustning på Resurscentrum och
Utvecklingscentrum sker.
Under år 2000 kommer punkterna 2, 3 och 4 att fullföljas. Vad gäller punkten 1
är denna beroende av i vilken takt kommunikationsmöjligheterna byggs ut.
Affärsverken har av kommunen fått i uppdrag att samordna all IT-kommunikation. Detta innebär en inventering och prioritering av utbyggnaden. Då detta
arbete inte är slutfört finns det för närvarande inte förutsättningar att utrusta
ytterligare enheter inom förvaltningen på ett för verksamheten effektivt sätt.
Då förvaltningen tvingas att under 2001 byta ett antal maskiner som inköpts
under 1996 och 1997 föreslås därför omprioritering.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att en omprioritering sker så att utbyte av maskiner tidigareläggs till 2000
och att utbyggnaden till verksamheterna skjuts till 2001
att 500.000 kronor som avsatts i investeringsreserven för utbyggnad
utnyttjas till utbyte av datorer.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
-------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
__________________
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2000.16 023
K Kjellgren
H Karlsson
A Trulsson
S Larsson
Akten

§ 119
Omreglering av vikariat till fast tjänst som rektor för särskolan
Håkan Karlsson har sedan i januari 1998 varit förordnad som vik rektor för
särskolan. Vikariatets längd beror på tidigare rektors tjänstledighet samt
osäkerheten kring särskolans framtida organisation.
Barn- och ungdomsnämnden har 2000-10-25 , § 104, beslutat att särskolan ska
kvarstå som ett eget rektorsområde. Det finns därigenom grund för en mer
permanent lösning av rektorsfrågan för särskolan.
Håkan Karlsson är utbildad slöjdlärare med en lång och gedigen lärargärning i
både grundskolan och särskolan bakom sig. Håkan Karlsson har därutöver
under sina c:a 3 år som vikarierande rektor för särskolan visat sig vara mycket
lämplig som rektor.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att fr o m den 1 december 2000 och tillvidare förordna Håkan Karlsson,
520831-3337, som rektor för särskolans rektorsområde.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
----------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
_________________
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K Kjellgren
K Edvinsson
Samtl rektorer
Samtl intendenter
Akten
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2000.74 002

§ 120
Förändring i delegationsordning
Barn- och ungdomsnämnden beslöt 1999-12-15 (§ 144) om förändringar i
förvaltningens organisation. Bl a beslöts att inrätta intendenttjänster vid de
administrativa centrumen. Chef för intendenten är den samordnande rektorn
inom respektive samverkansområde.
I arbetsuppgifterna föreslogs att intendenterna skulle svara för den dagliga
arbetsledningen för administration, måltids-, städ – och vaktmästeriverksamheten.
Från de samordnande rektorerna har framkommit önskemål om att
intendenterna skall ges möjlighet att få fullt ansvar för en verksamhet eller del
av verksamhet. Omfattningen kan variera mellan de olika samverkansområdena. Förändringar är möjliga under förutsättning att delegationen ändras.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ge förvaltningschefen i uppdrag att efter framställan från samordnad
rektor genom vidaredelegation besluta vilken verksamhet eller vilket
verksamhetsområde som skall ingå i intendentens arbetsuppgifter
att möjligheten till vidaredelegation gäller från och med 2001-01-01.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens novembersammanträde.
---------------------------Yrkanden
Bo Palmgren, c, yrkar återremiss av ärendet.
Jan-Olof Petersson, fp, biträder Bo Palmgrens yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske.
2000-11-22

16

2000-11-22

Därefter ställer ordföranden proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

ge förvaltningschefen i uppdrag att efter framställan från samordnande
rektor genom vidaredelegation besluta vilken verksamhet eller vilket
verksamhetsområde som skall ingå i intendentens arbetsuppgifter samt

att

möjligheten till vidaredelegation gäller från och med 2001-01-01.

Reservation
Bo Palmgren, c, lämnar skriftlig reservation till förmån för eget förslag om
återremiss.
____________________
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2000.361 624
A Eklund
B Bergljung f v b
till skolsköt.
Kommunfullm.
Akten

§ 121
Överföring av skolhälsovårdsjournaler
Skolhälsovårdsjournalerna för elever i Karlskrona kommuns grundskolor följer
eleverna vid byte av skola. Detta gäller originaljournalen. Vid byte från
kommunal grundskola till friskola får inte originalhandlingen överföras. Efter
tillstånd av elevens föräldrar får en kopia på skolhälsovårdsjournalen överföras
till friskolan.
Enligt arkivlagen (1990:782, ändrad 1994:1386) medges att skolhälsovårdsjournalerna får lånas ut från grundskolan men förutsätter beslut av
kommunfullmäktige.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige
besluta
att

skolhälsovårdsjournaler får lånas ut till friskolor.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstmannaförslaget.
----------------------Yrkande
Ingela Magnewall, v, yrkar att beslutsförslaget ändras enligt följande
att skolhälsovårdspersonal vid friskolorna får tillgång till skolhälsovårdsjournaler.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition arbetsutskottets förslag mot Ingela Magnewalls
yrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Ingela Magnevalls
yrkande att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att

skolhälsovårdspersonal vid friskolorna får tillgång till skolhälsovårdsjournaler.”

_______________________
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BUN:s ledamöter
BoU-kontoret
Rektorer
Intendenter
Adm centrum
Receptionen
Samverkansgrp
Massmedia
HoS
Resurscentrum
Utv. centrum
Berörda förv
Akten

2000-379 006
§ 122
Fastställande av sammanträdesplan
Förslag till sammanträdesplan för år 2001 har upprättats av Barn- och
ungdomskontoret.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att fastställa förslaget till sammanträdesplan för år 2001.
---------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
_____________
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§ 123
Övriga ärenden
Mobbing
Karl-Gösta Svenson, m, ställer frågor om mobbing och önskar en
redovisning av ärendet i Arbetsutskottet.
Ärendet återkommer till arbetsutskottet.
Verksamhetsbesöken
Anja Eklund redovisar underlag och förutsättningar för nämndens
verksamhetsbesök.
Ungdomsförbundens besök i verksamheten
Mattias Lindgren, s, ställer frågor om förutsättningar för ungdomsförbundens besök ute i verksamheten. Detsamma gäller friskolorna.
Barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att utreda frågorna.
Leverans av köttråvaror
Med anledning av debatten i massmedia om svenskt respektive utländskt
kött, ställer Claes Bothén frågor om vad våra grossister levererar till
verksamheten.
Barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att undersöka hur det förhåller
sig med upphandling av kött till skolor och förskolor.
__________________
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§ 124
Meddelanden
Kommunstyrelsens
allmänna utskott

1999.363 140
§ 150
Marknadsföring av Kommunfullmäktiges
beslut ”Fyra hörnstenar”

Kommunfullmäktige

2000.87 102
§ 177
Kommunala val
Ann-Louise Trulsson (m), utses till ersättare
i Barn- och ungdomsnämnden efter Anita
Nilsson

Kommunfullmäktige

2000.92 042
§ 181
Delårsrapport per den 31 augusti 2000

Kommunfullmäktige

20000.169 004
§ 183
Balansförteckning över ej besvarade motioner
den 1 september 2000

Kommunfullmäktige

2000.180 620
§ 185
Svar på motion om projektet Generationsmöten” byggt på behov och intressen som
finns inom barnomsorg och skola

Tekniska nämnden

2000.331 609
§ 127
Begäran om anslag och investeringstillstånd
Hasslö förskola

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2000-10-16

2000-11-22

Yrkesinspektionen

2000.343 291
Besked efter inspektioner inom Trossö
rektorsområde

Yrkesinspektionen

2000.354 291
Besked efter inspektioner inom Spandelstorps rektorsområde

Christina Eklund

Hjärtligt tack för uppvaktningen i samband
med födelsedag

___________________
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BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
I Bergström

1

kl 13.30 – 16.15

Närvarande
Från arbetstagarparten

Claes-Urban Persson, TCO-OF
Ingegerd Petersson, Lärarnas Riksförbund
Christina Åkesson, Lärarförbundet
Håkan Berg, Lärarförbundet
Siv Holmberg, Kommunal
Swen-Ingvar Ekberg, SACO-övriga

Från arbetsgivarparten

Kjell Kjellgren, Barn- och ungdomskontoret
Rolf Bengtsson, Barn- och ungdomskontoret
Kurt Edvinsson, Barn- och ungdomsförvaltningen
Anja Eklund, Barn- och ungdomsförvaltningen (del av smtr)
Mats Svensson, Barn- och ungdomsförvaltningen(del av smtr)
Anita Söderström, Barn- och ungdomsförvaltningen
Ingrid Bergström, Barn- och ungdomskontoret

Ärenden

Barn- och ungdomsnämndens ärenden i december samt
av samverkansgruppen aktualiserade ärenden

Underlag

Utsända handlingar

§1
Justering
Ingegerd Petersson, Lärarnas Riksförbund, Christina Åkesson, Lärarförbundet och Siv Holmberg,
Kommunal utses att justera samverkansprotokollet.
§2
Initiativ
Arbetsgivarparten har kallat till sammanträde enligt kommunens samverkansavtal.
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§3
Ärenden i Barn- och ungdomsnämnden
1.

Aktuell information

2.

Internbudget 2001
Mats Svensson redovisar att förslaget till Internbudget 2001 ej kan bli klart till ordinarie
arbetsutskott i december, varför ett extra sammanträde inplaneras till den 7 december.
Samverkansgruppen har möjlighet att hämta materialet samma dag, eller få det hemsänt.
MBL § 11 beräknas ske den 14 december kl 15.30. Innan detta datum kan Mats Svensson
ge en kort information om budgeten den 12 december, då samverkansgruppen har möjlighet
att ställa frågor.
Kuratorerna har via Skolledarna framfört farhågor att de inte kommer att erhålla fortbildningsmedel i samma utsträckning som tidigare skett, när deras tjänster överförs till rektorsområdena.

3.

Skolbibliotek i Tving och Ramdala
Lärarförbundet förutsätter att kommunikation skett med berörda parter i ärendet.

4.

Omdisponering av ledningsresurser för utvecklingsarbetet med en F-9 skola på Trossö m m
SKTF framför åsikten att det är bra att rektorerna får möjlighet att växla sin tjänst mot
centralt placerad rektorstjänst. SKTF känner dock farhågor för att skolkompetensen försvinner från det centrala kontoret. SKTF ställer även frågor om samordnarfunktionen i
området.
Arbetsgivaren svarar att Sven-Bertil Johansson är samordnare liksom i nuläget.
SACO-övriga ser det positivt att ledningen förstärks under utvecklingsarbetet, men instämmer
i SKTF:s synpunkter betr behovet av skolkompetens centralt.
Lärarnas Riksförbund efterlyser personalens medverkan vid utseende av projektledning.
Lärarnas Riksförbund framhåller att det krävs ett starkt intresse för att ta över rektorsskapet
vid Wämöskolan. Lärarnas Riksförbund är ej överens med arbetsgivaren om det lagda förslaget.
Lärarförbundet instämmer i Lärarnas Riksförbunds synpunkter.
Arbetsgivaren påtalar att den centralt placerade personalen sedan 1995 förvärvat kunskap om
både barnomsorg och skola. I övrigt kommer Anders Giheden att i sin 0,5 tjänst på kontoret
ha kvar rådgivning till skolorna.
Arbetsgivaren vidhåller att rektor är den ende tänkbara projektledaren för att genomföra den
pedagogiska idén i ett F-9 perspektiv fram till själva byggfasen som Tekniska förvaltningen
och entreprenören står för.
SACO-övriga instämmer i arbetsgivarens synpunkter betr projektledaren.
I detta sammanhang framhåller SACO-övriga det önskvärda i att Barn- och ungdomsnämndens
tidigare beslut om en F-9 skola i Nättraby kompletteras med ett beslut att Hasslö ska vara en F-5
skola.
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund anser att tjänsten som 0,5 rektor bör utannonseras.
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ställer sig inte bakom arbetsgivarens förslag.
Arbetsgivaren påtalar att inga medel finns i budgeten till nya tjänster utan en omfördelning
inom befintlig ram får ske.
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Kjell Kjellgren, Sven-Bertil Johansson, Gunilla Ekelöf och Anders Giheden kommer att ha fortsatta
diskussioner tillsammans med personalen på Wämöskolan.
Kommunal har inga erinringar mot förslaget om det berör kök och städ.
Ärendet ajourneras till samverkansgruppens extra möte den 14 december.
5.

Förslag till ändringar i Barn- och ungdomsnämndens reglemente

6.

Ändring i delegationsförteckning för personalfrågor
SACO-övriga anser det principiellt viktigt att förvaltningschefen anmäler vilken vidaredelegation
han gör.
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet anser att det saknas tydliga och klara anvisningar.
Arbetsgivaren kommer att förtydliga ärendet och skicka ut till samverkansgruppen.
Förslaget kommer även att presenteras för rektorerna den 12 december.
Ärendet ajourneras till den 14 december då samverkansgruppen har ett extra möte.

§4
Övriga ärenden
- Vikarie för Rolf Bengtsson, till dess ny befattningshavare tillträder (se Personalfrågor)
- Vikarier för städpersonal (se Personalfrågor)
- Resursfördelningsmodellen (se Planering)
- Övertidsrapportering för dagbarnvårdare (se Personalfrågor)
- Arbetsmiljöärenden (se Arbetsmiljö)
- Samverkansansvarig rektor i Lyckeby (se Personalfrågor)
§5
Planering
Resursfördelningsmodellen
Kommunal ställer frågor om resursfördelningsmodellen, och då speciellt viktningen av ersättning
per barn till dagbarnvårdarna.
Mats Svensson ger en redovisning av förslaget och hur detta utfaller inom olika rektorsområden.
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§6
Arbetsmiljö
Förslag till beställning av företagshälsovårdstjänster
Arbetsgivaren redovisar förslag till beställning av företagshälsovårdstjänster.
Lärarförbundet ser det önskvärt med en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön.
Arbetsgivaren meddelar att det planeras en kommungemensam enkät. Om denna inte blir av,
kommer denna punkt att läggas med i beställningen till Kommunhälsan.
SACO-övriga framhåller vikten av att chefer som ej tidigare genomgått en hälsobedömning, får
möjlighet att göra en sådan. Hörselundersökning bör ingå i hälsoundersökningen.
Lärarförbundet framför önskemål om fördjupningskurser/påbyggnadskurser i internkontroll.
I samband med detta påtalar Kommunal även ansvaret hos all personal, som också bör utbildas.
Samverkansgruppen konstaterar att ett ansvar att anmäla uppkomna fel åligger samtliga anställda.
Kommunal påpekar behovet av förebyggande träning hos skolmåltid och städpersonal.
Arbetsgivaren meddelar att prioritering av förebyggande träning gäller den personal som arbetar med
små barn i förskolor och i de tidigare årskurserna i grundskolan. Först därefter kan det bli aktuellt med
andra yrkesgrupper.
Lärarförbundet påtalar vikten av friskvård såsom simning och gympa.
Arbetsgivaren meddelar att simning och gympa redan anordnas för kommunanställda.
Kopia av skrivelse till Kommunhälsan kommer att skickas till Samverkansgruppen.
Arbetsmiljöfrågor
Kommunal tar upp ärendet skyddsronder. De anser det önskvärt att skyddsingenjör Rolf Petersson
medverkar vid skyddsronder.
Arbetsgivaren påtalar att skyddsingenjören endast förfogar över 4 tim/vecka för uppdrag inom
kommunen. Det är alltså en prioriteringsfråga.
Lärarnas Riksförbund efterlyser uppföljning och återrapportering efter utförda skyddsronder.
Arbetsgivaren uttalar att brister i fråga om detta får tas upp med förvaltningschefen eller
yrkesinspektionen.
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Lärarförbundet föreslår att tidsplan och ansvarig för att påtalade brister åtgärdas, fastställes direkt efter
skyddsronden.
Arbetsgivaren poängterar vikten av att all utrustning gås igenom noggrant liksom lokalerna vid
skyddsronden.
SACO-övriga redovisar att vissa byggnads/ och tekniska frågor skickas direkt vidare till Tekniska
förvaltningen.
Arbetsgivaren sammanfattar diskussionen och konstaterar att rutinerna vid skyddsrond bör skärpas
till. När Claes-Urban Persson förbereder skyddsronder skall noga poängteras vikten av att vara
grundlig vid inspektionerna.
Vid varje skyddsrond bör huvudskyddsombudet om möjligt vara närvarande.
§7
Personalfrågor
Övertidsrapportering
Kommunal framför att personal inom barnomsorg och barnskötare i familjedaghem ska skriva övertid
på T-2 blankett. Kommunal har dock uppfattningen att övertidsrapportering fungerar inom kök och
städ.
Arbetsgivaren tar till sig frågan för vidare åtgärd.
Vikarier för städpersonal
Kommunal påtalar att städpersonalen ej får ersättare vid sjukdom eller annan bortovaro, eftersom
vikarier ej finns att tillgå. Städpoolen på Tekniska kontoret har ej möjlighet att hjälpa till.
Arbetsgivaren framhåller att det är respektive rektor som beslutar om vikarier, och således får göra
prioriteringar. Rimligheten i arbetsuppgifterna får diskuteras inom varje område.
Tillsättning av ny förvaltningschef
Arbetsgivaren meddelar att Kommunstyrelsen idag tar beslut om tillsättning av ny förvaltningschef för
Barn- och ungdomsförvaltningen. Med största sannolikhet blir det Per Olsson från Ronneby,
avdelningsdirektör på Länsstyrelsen. Samtliga parter som deltagit i rekrytering och urval har varit
eniga i denna fråga.
Vik personalchef
Lärarförbundet ställer frågor om hur vikariefrågan skall ordnas till dess ny personalchef tillträder.
Arbetsgivarens förslag är att Britt-Christine Arnesson förordnas som vik personalchef under denna tid.
Förslaget är dock inte färdigdiskuterat med Britt-Christine.
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Samordnande rektor i Lyckeby
Frågan om samverkansansvarig rektor i Lyckeby samverkansområde tas upp.
SKTF förordar Rolf Bengtsson.
Kommunal förordar Rolf Bengtsson eller Gunilla Bergman.
Skolledarna förordar Gunilla Bergman eller Rolf Bengtsson.
Arbetsgivaren föreslår att Rolf Bengtsson får uppdraget som samordnande rektor under en två årsperiod i likhet med övriga rektorer som är samordnare.
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet skall lämna synpunkter till arbetsgivaren inom en vecka.
Rektorstjänster Sturkö och Fågelmara rektorsområden
Arbetsgivaren redovisar att intresseanmälan för tjänsterna gått ut. Endast en person har anmält intresse
för att byta rektorsområde, nämligen Lars Eminger till Sturkö. Tillträde sker 1 augusti 2001.
De två tjänster som blir lediga, Sunna och Fågelmara, kommer att utannonseras. Samverkansgruppen
kan lämna förslag och synpunkter på utformning av annonsen i god tid före annonsering.
Samverkansgruppen påtalar vikten av att Sunna rektorsområde får ett bra stöd under arbetet med
projektet Sunnas framtid.
Ny lagstiftning
Arbetsgivaren redogör för en ny lagstiftning angående lämplighetsprövning vid nyrekrytering.
Lagen träder i kraft den 1 januari 2001. (Utdrag ur lagtexten bifogas protokollet).
§8
Övrigt
Avtackning
Rolf Bengtsson tackar samverkansgruppen för ett gott samarbete under årens lopp.
Kjell Kjellgren tackar Rolf för ett förtjänstfullt arbete i samverkansgruppen.
Samverkansgruppen instämmer i Kjell Kjellgrens tack.
Samverkansgruppens protokoll
Skolledarna framför önskemål att rektorsgruppen får ta del av Samverkansgruppens protokoll per mail.
Sekreteraren kommer att ombesörja detta.
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Vid protokollet
Ingrid Bergström
Sekreterare

Rolf Bengtsson
Ordförande

Kurt Edvinsson
Ordförande

Justeras:
Ingegerd Petersson
Lärarnas Riksförbund
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Kommunal
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2000-12-19

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 11.30

Beslutande

Patrik Hansson, s
Kerstin Andersson, s
Claes Bothén, kd
Roland Andréasson, s
Kerstin Andersén, s
Eva-Britt Dahlström, s
André Gustavsson, s
Göran Eliasson, s
Annicka Engblom, m
Ann-Louise Trulsson, m
Thomas Nilsson, m
Gunilla Gustavsson, c
Karl-Gösta Svenson, m
Ingela Magnewall, v
Bo Palmgren, c
Jan-Olof Petersson, fp

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot (fr 09.30)
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe (08.30-09.30)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
forts nästa sida

Utses att justera

Göran Eliasson

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-01-02 kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 125-135
Ordförande _______________________________________

Justerande _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2000Intygar i tjänsten
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forts

Övriga deltagande

Cecilia Eklund, s
Mattias Lindgren, s
Lohla De Bie, v
Gunilla Gustavsson, c

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare (09.30-11.30)

Kjell Kjellgren
barn- o ungdomschef
Kurt Edvinsson
kanslichef
Anja Eklund
utvecklingschef
Solvig Ohlsson
planeringschef
Anita Söderström
vik nämndsekreterare
___________________________________________________________________
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§ 125
Aktuell information
1.

Extra sammanträden

Ordföranden påminner om extra sammanträden, i Arbetsutskottet den 4
januari 2001 och i Barn- och ungdomsnämnden den 11 januari 2001,
gällande internbudget för 2001.
Kjell Kjellgren informerar om lediga rektorstjänster inom förvaltningen.
Lennart Alsén, Fågelmara och Glenn Wassberg, Sturkö slutar sina
anställningar i augusti 2001 och i samband härmed flyttar Lars Eminger till
Sturköskolan.
Rektorstjänster för Sunna och Fågelmara rektorsområden kommer att
utannonseras. För Holmsjö och Fridlevstads rektorsområden är tjänster som
vik rektor utannonserade.
_____________________

2.

Dnr 2000.98 631
Dnr 2000.146 631
Akten

Förfrågan angående svar från Skolverket

Jan-Olof Petersson, fp ställer frågor angående arbetsbelastning vid
Skolverket och deras svar angående friskolorna.
Kjell Kjellgren informerar om att brev kommit från Skolverket med
anledning av två av ansökningar om att starta friskolor. Skolverket önskade
svar den 11 december. Skolverket har fått meddelande om att Barn- och
ungdomsnämnden kan fatta beslut i ärendet först den 24 januari och att
yttrande och protokollsutdrag därefter kommer att översändas. Skolverket
kan ej vänta på Barn- och ungdomsnämndens svar utan kommer att ta
beslut i ärendet innan den 24 januari.
______________________
I Bergström
A Eklund

3.

Ungdomsförbundens besök i verksamheten

Vid Barn- och ungdomsnämndens novembersammanträde ställdes frågor
om förutsättningarna för ungdomsförbundens besök ute i verksamheten.
Anja Eklund redogjorde för svaren på förfrågningar som gjorts i skolorna.
Dessa visar att bokbord brukar finnas på skolorna, innehållet bör kunna
fungera som läromedel. Efter överenskommelse med So-läraren kan
ungdomsförbunden medverka i undervisningen. Önskar man göra
enkätundersökningar skall rektor ge tillstånd.
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Besluten om detta har fattats av samverkansgrupp och skolledning.
Barn- och ungdomsnämnden är överens om att detta bör bli ett ärende för
nämnden och lämnar ärendet till Barn- och ungdomsförvaltningen för
beredning.
_________________
4.

Ökade resurser till skolan

Göran Eliasson lämnar ett faktablad från Utbidlningsdepartementet
om budget 2001 med rubriken ”Mer personal till skola och fritidshem”
_________________
5. Handikappolitiska programmet
Inget nytt finns att rapportera.
_________________
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§ 126
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av barn- och ungdomschefen,
ekonomichefen, personalchefen, personalsekreteraren, pedagogiska
samordnaren samt av rektorerna i Wämö, Rödeby, Fridlevstad, Jämjö och
Fågelmara rektorsområden redovisas vid sammanträdet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av
delegationsbesluten.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
________________
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§ 127
Internbudget
Ärendet utgår.
_________________
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M Svensson
Akten

2000.104 291
§ 128
Skolbibliotek i Tving och Ramdala
Ärendet remitteras till internbudgeten.
_________________
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K Kjellgren
A Giheden
S-B Johansson
Akten
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2001.1 023
§ 129
Omdisponering av ledningsresurser för utvecklingsarbetet med en
F-9 skola på Trossö mm
Kjell Kjellgren informerar om förvaltningens förslag till omdisponering av
ledningsresurs inför arbetet med att bilda en F-9 skola på Rosenfeldtskolan.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2000-03-22 att anta Reviderad
lokalplan för Karlskrona kommuns skolor 2000-2008. Enligt planen är det
Trossö och Wämö rektorsområden som – efter Sturkö skola, Nättraby
(NKC) och Sunnadalskolan – ska få möjlighet att genomföra
lokalförändringar. Barn- och ungdomsnämnden beslutade om följande
inriktning av skolutvecklingen inom Trossö och Wämö rektorsområden:
1. En F-9 skola ska utvecklas på Trossö
2. Saltöskolan och Aspöskolan ska utvecklas till F-5 skolor
3. Wämöskolan ska utvecklas till en F-9 skola
4. Hästöskolan ska utvecklas till en F-5 skola.
För att reellt komma igång med arbetet med att utveckla en F-9 skola på
Trossö har Barn- och ungdomsnämnden 2000-11-22 beslutat att uppdra åt
Tekniska nämnden att genomföra en förprojektering av en om- och
tillbyggnad av Rosenfeldtskolan (inkl A-huset) till modern F-9 skola.
Rektor vid Trossö rektorsområde, Lena Dehlin-Loftén är sedan 1 januari
1999 rektor för kommunens båda resursskolor. För detta uppdrag har Lena
Dehlin-Loftén en avlastning motsvarande 0,25 tjänst. Det har blivit alltmer
tydligt att den avlastning Lena Dehlin-Loftén har för uppdraget att vara
rektor för resursskolorna inte är tillräcklig.
För att rektorerna inom Trossö rektorsområde ska få arbetsavlastning/förstärkning för att kunna utveckla en modern F-9 skola på
Trossö krävs både att nuvarande ledningsresurser inom BoU-förvaltningen
omdisponeras och att ekonomiska resurser tillskjuts.
Sven-Bertil Johansson bör i princip frigöras från de arbetsuppgifter och det
ansvar han i dag har för Wämöskolan. Rektorsskapet för den del av
Wämöskolan som ingår i Trossö rektorsområde kan tas över av
pedagogiska samordnaren Anders Giheden som då kommer att tjänstgöra
50% som rektor för Wämöskolan och 50% på Utvecklingsfunktionen. En
sådan förändring är kostnadsneutral men innebär minskade möjligheter för
uppdrag på Utvecklingsfunktionen .
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Trossö rektorsområde bör därutöver tillföras ekonomiska medel
motsvarande 0,25 tjänst för att biträda rektorerna med ledning, planering
och samordning av barnomsorgsverksamheten.
Anders Gihedens tjänst bör vid tjänstgöring som rektor 50% och 50% vid
utvecklingsfunktionen omregleras till tjänst som centralt placerad rektor.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

Anders Giheden under tiden 2001-01-01 – 2002-12-31 ska
tjänstgöra dels 50% som rektor på Wämöskolan (den del som ingår i
Trossö rektorsområde), dels 50% på BoU-kontoret (utvecklingsfunktionen)

att

i särskild ordning tillföra Trossö rektorsområde 200 tkr under
vardera år 2001 och 2002 som avlastning/förstärkning för
rektorsgruppen för utveckling av en modern F-9 skola på Trossö och
för chefsskap för resursskolorna

att

fr.o.m. den 1 januari 2001 omreglera Anders Gihedens tjänst som
pedagogisk samordnare till en tjänst som rektor (i grunden centralt
placerad)

att

uppdra åt förvaltningschefen att i samråd med Sven-Bertil Johansson
och Anders Giheden lägga fast en tydlig arbetsfördelning de två
emellan.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att ärendet vidarebereds till Barn- och
ungdomsnämndens decembersammanträde, och att beslut i ärendet
hänskjutes till detta tillfälle.
------------------------

2000-12-19
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Kjell Kjellgren ändrar, efter överenskommelse i Samverkansgruppen,
tjänstemannaförslaget. Ändringen innebär att tredje att-satsen lyfts ur förslaget
och att i andra att-satsen 200 tkr ändras till 100 tkr och att vidare i samma attsats stryka ”och för chefsskap för resursskolorna”.
Yrkande
Claes Bothén, kd, yrkar bifall till att-satserna ett och fyra i det ändrade
tjänstemannaförslaget. Vidare yrkar Claes Bothén att att-sats två ändras till att
avse endast år 2001.
Kerstin Andersson, s, Ingela Magnevall, v, bifaller Claes Bothéns yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer det ändrade tjänstemannaförslaget mot Claes Bothéns
förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt Claes Bothéns förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att
Anders Giheden under tiden 2001-01-01 – 2002-12-31 ska tjänstgöra
dels 50% som rektor på Wämöskolan (den del som ingår i Trossö
rektorsområde), dels 50% på BoU-kontoret (utvecklingsfunktionen)
att

i särskild ordning tillföra Trossö rektorsområde 100 tkr under år 2001
som avlastning/förstärkning för rektorsgruppen för utveckling av en
modern F-9 skola på Trossö

att

uppdra åt förvaltningen att i samråd med Sven-Bertil Johansson och
Anders Giheden lägga fast en tydlig arbetsfördelning de två emellan.

__________________

2000-12-19
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1998.323 003
K Edvinsson
Kommunfullm.
Akten

§ 130
Förslag till ändringar i Barn- och ungdomsnämndens reglemente
I Barn- och ungdomsnämndens reglemente föreslås ändringar införas
dels med anledning av beslut i Kommunfullmäktige om nämndens
ansvar som anställningsmyndighet dels vad avser möjlighet att ställa in
sammanträde.
Kommunfullmäktige har 2000-09-28 beslutat om ändring i
delegationsförteckning för personalfrågor. Beslutet innefattar också
nedanstående tillägg till nämndens reglemente.
”Barn- och ungdomsnämnden är anställningsmyndighet för samtlig
personal inom nämndens förvaltning utom förvaltningschefen.
Nämnden har att fatta beslut i personalfrågor som rör personal inom
förvaltningen, dock ej i de frågor som är av gemensam karaktär vilka
beslutas av kommunstyrelsen.”
Vidare finns i nuvarande reglemente för Barn- och ungdomsnämnden
inte reglerat möjligheten att ändra tid för sammanträde eller att ställa in
ett tidigare beslutat sammanträde. Nedanstående komplettering till
reglementet föreslås:
”Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice
ordföranden(a) ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för
sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller dagen
för eller tiden för ett sammanträde skall ändras, låter ordföranden snarast
underrätta varje ledamot eller ersättare om beslutet.
Uppgift om beslutet skall snarast och minst en vecka före den bestämda
sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.”
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta
att
kompletteringar enligt ovan införes i Barn- och
ungdomsnämnden reglemente.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden att besluta enligt
tjänstemannaförslaget.
-----------------------
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
_________________
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K Edvinsson
L-gruppen
Samtl rektorer
Akten
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2000.74 002
§ 131
Ändring i delegationsförteckning för personalfrågor
Kommunfullmäktige har 2000-09-28 beslutat om ändring i reglemente och
delegationsförteckning för personalfrågor, samt förslag till förändringar av
nämndernas delegation. Ändringen innebär att personalärenden i huvudsak
delegeras till förvaltningschefen med möjlighet till vidaredelegation.
Vidare övergår ett stort antal ärenden som tidigare varit delegationsärenden
till verkställighetsbeslut.
För Barn- och ungdomsförvaltningens del betyder ändringen att punkt 5
(bil) i Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning utgår och ersätts
med nedanstående delegation till förvaltningschefen med rätt till
vidaredelegation:
1. Anställning av all personal utom rektor och förvaltningschef. *)
2. Beslut om tjänstledighet för anställd överstigande 6 månader för enskild
angelägenhet.
3. Tillsättning av lönebidragsanställning.
4. Löneförmåner under tjänstledighet för studier på fritid.
5. Inrättande av befattning samt ändring av sysselsättningsgrad under
förutsättning att av åtgärden föranledda kostnader ryms inom
tilldelad budgetram.
6. Indragning av befattning.
7. Beslut om uppsägning av anställd, utom förvaltningschef och
rektor. **)
8. Beslut om uppsägning på egen begäran.
9. Beslut om disciplinåtgärd.
Förvaltningen kommer att utarbeta anvisningar för vidaredelegation samt
rutiner för verkställighetsbeslut.
Vidare föreslås att pkt. 8.6, förhandling och information enligt
medbestämmandelagen, pkt. 8.7, arbetsmiljöansvarig pkt. 8.7.1, ansvarig
för arbetsmiljöåtgärder i verksamheten upp till en kostnad av ett basbelopp
samt pkt. 8.7.2, ansvarig för arbetsmiljöåtgärder i verksamheten till en
kostnad överstigande ett basbelopp utgår, då dessa frågor handläggs på
annat sätt.
*) Förvaltningschefen beslutar om vik. Rektor
Förvaltningschefen beslutar om vik. förvaltningschef högst en månad
Ordförande beslutar om vik. förvaltningschef högst tre månader

2000-12-19
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**) Beslut om uppsägning av personal efter fullgjord rehabiliterings- och
omplaceringsutredning handläggs av personaldelegationen enl. delegation
från Kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta;
att delegera till förvaltningschefen beslut i ovanstående ärenden
att vid vidaredelegation anmälan inte behöver ske till nämnden
att hela avsnitt 5, personalfrågor, i Barn- och ungdomsnämndens
delegationsordning och verkställighetsplan utgår samt
att pkt. 8.6, 8.7, 8.7.1 och 8.7.2 utgår
att föreslagna ändringar gäller fr.o.m. 2000-01-01
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet
vid nämndens decembersammanträde.
----------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_________________
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I Bergström

§ 132
Kurser och konferenser
1. Kommunförbundet Skåne och Kommunförbundet Blekinge inbjuder till
konferensen Att axla ansvar och ta tillvara på utvecklingsmöjligheter inom
förskola, grund- och gymnasieskola idag och framöver den 11 och 12
januari 2001 i Lund.
Inbjudan lämnas till de politiska representanterna.
Beslut tas på Barn- och ungdomsnämnden decembersammanträde.
------------------------Thomas Nilsson och Roland Andréasson anmäler intresse för att delta i
konferensen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att medge Thomas Nilsson och Roland Andréasson att delta på konferensen
i Lund den 11 och 12 januari 2001.
____________________
2. HNN international Centre anordnar seminarium under rubriken
DAMP – Hjärnspöke eller hjärnskada?, i Sparresalen den 23 januari 2001.
Till seminariet anmäler sig:
Patrik Hansson, Claes Bothén, Karl-Gösta Svenson, Ann-Louise Trulsson,
Thomas Nilsson, Annica Engblom, Gunilla Gustavsson, Bo Palmgren,
Ingela Magnevall, Lohla De Bie, Cecilia Eklund, Mattias Lindgren, Göran
Eliasson, André Gustavsson, Kerstin Andersson, Eva-Britt Dahlström,
Roland Andreasson, Kerstin Andersson och Anja Eklund.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att medge deltagande för de som anmält sig till seminariet om DAMP den
23 januari 2001
_________________
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Pkt 2:
Rektor Trossö
Rektor Särskolan
Fantasi personalkoop.
Frisk Galären
Akten
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Kontaktpoliktiker

§ 133
Övriga ärenden
1.
PM angående leverans av kött- och charkuteriprodukter
Kurt Edvinsson informerar om handläggning vid inköp av kött- och
charkuteriprodukter.
2.
Kontaktpolitiker
Karl-Gösta Svenson, m, föreslår att Ann-Louise Trulsson, m, utses till
kontaktpolitiker för Trossö rektorsområde inkl särskolan och särskolans
frivilliga skolformer, Amiralitetsskolan, Fantasi personalkooperativ och
Friskolan Galären.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Karl-Gösta Svensons
förslag.
_________________

2000-12-19
-

-

§ 134
Meddelanden
Utbildningdepartementet

1999.237 047
Utbetalning av statsbidrag för
infrastruktur och e-post

Kommunstyrelsen

2000.423 023
Förordnande av Per Olsson som
barn- och ungdomschef

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträden 000904,
001113 och 001211

Tekniska nämnden

Sammanträdesplan för år 2001

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesplan för år 2001

Ronneby kommun

Läsårstider för förskole- och grundskoleenheter läsåret 2001/2002

Ebba Broström

Tack för uppvaktning med anledning av
pensionsavgång

17
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§ 135
Julhälsningar
Ordföranden tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för det gångna året.
God stämning kännetecknar samarbetet i nämnden och det är en glädje att
arbeta i Barn- och ungdomsnämnden .
Ordföranden önskar alla en God jul och ett Gott Nytt År.
Claes Bothén tackar ordföranden och tjänstemännen och önskar God jul.
Ordföranden leder sammanträdena med glimten i ögat men också med ett
allvarligt engagemang. Arbetet i nämnden flyter på bra.
Kjell Kjellgren önskar God jul och Gott Nytt År till alla i Barn- och
ungdomsnämnden som ständigt ser till att ge oss jobb.
Annicka Engblom önskar alla en God jul.
___________________
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BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN
I Bergström

1

kl 15.15 – 16.30

Närvarande
Från arbetstagarparten

Claes-Urban Persson, TCO-OF
Ingrid Mattisson, Lärarförbundet
Christina Åkesson, Lärarförbundet
Eva Axelsson, Lärarförbundet
Ingegerd Petersson, Lärarnas Riksförbund
Swen-Ingvar Ekberg, SACO-övriga
Siv Holmberg, Kommunal
Eva Strömqvist, Kommunal
Eva Öhman, Kommunal

Från arbetsgivarparten

Kjell Kjellgren, Barn- och ungdomskontoret
Kurt Edvinsson, Barn- och ungdomskontoret
Ingrid Bergström, Barn- och ungdomskontoret

Ärenden

Barn- och ungdomsnämndens ärenden i januari 2001

Underlag

Utsända handlingar

§1
Justering
Christina Åkesson, Lärarförbundet och Siv Holmberg, Kommunal utses att justera samverkansprotokollet.
§2
Initiativ
Arbetsgivarparten har kallat till sammanträde enligt kommunens samverkansavtal.
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§3
Ärenden i Barn- och ungdomsnämnden
1.

Aktuell information
- Information om utvärderingsplan 2001 (A Eklund)
SACO-övriga påtalar att utveckling enligt lagstiftning är rektors skyldighet och ansvar.
Samverkan kan dock ske över områdesgränserna.
Lärarförbundet anser att även arbetet med lokalt skolutvecklingsavtal bör utvärderas.
Kommunal påtalar att kompetensutveckling bör gälla även städ- och skolmåltidspersonal.
Arbetsgivaren svarar att kompetensutveckling gäller all personal.
Kommunal anser att exempelvis allergidaghem och allergisanering bör utvärderas.
Arbetsgivaren återkommer i denna fråga.

2.

Förslag till två prioriterade områden från Skolplanen för uppföljning och utvärdering

3.

Komplettering av beslut angående arkivansvariga och arkivredogörare

4.

Förslag till yttrande över rapporten ”Åsikter och tankar om framtiden”

5.

Rapport ”Kartläggning av behov av och insatser för särskilt stöd hösten 2000”

6.

Föräldrastyrelse vid Sturkö skola

7.

Omreglering av tjänst som pedagogisk samordnare
SACO-övriga påtalar att det inte är en personlig tjänst ärendet gäller.
Arbetsgivaren samtycker. Beslutsförslaget kommer att ändras.
Lärarförbundet har synpunkter på förändringen och anser att båda ped. samordnartjänsterna
skall benämnas rektor.
Lärarnas Riksförbund anser att erfarenhet från skolan och stabilitet är av värde för tjänsten.
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är inte överens med arbetsgivaren i detta ärende,
varför arbetsgivaren kommer att fullgöra sin förhandlingsskyldighet. Datum bestäms till
2001-01-11 kl 16.30.

§4
Övriga ärenden
Kommunal: Hur löses städvikariat då Tekniska förvaltningen sagt upp städpoolen? (se § Personalfrågor).
Lärarförbundet önskar information om rektorsvikariat (se § Personalfrågor).
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet önskar information om implementering av läraravtalet
(se § Personalfrågor).
Lärarförbundet ställer frågor om internkontroll (se § Arbetsmiljö).
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§5
Arbetsmiljö
Källsortering i Ruthensparre
Som information till samverkansgruppen har medsänts ett upprop till alla medarbetare i Ruthensparre
angående källsortering. I nuläget vet vi inte hur källsorteringen kommer att utvidgas till övriga enheter.
Internkontroll
Som bilaga till dagens kallelse har medskickats ”Nya internkontrollrutiner för Barn- och ungdomsförvaltningen”. Lärarförbundet ställer frågor om rutinerna.
Arbetsgivaren kommer att ta upp ärendet på chefskonferensen.
§9
Personalfrågor
Ordinarie rektorstjänster
Arbetsgivaren informerar om att ordinarie rektorstjänster kommer att utannonseras avseende
Fågelmara och Sunnadals rektorsområden. Utgångspunkt för annonsen kommer att vara
utannonseringen av rektorstjänsten i Spandelstorp.
Lärarförbunden har inga avvikande synpunkter angående utformning av annonsen.
Vikarierande rektorstjänster i Holmsjö och Fridlevstad
Arbetsgivaren informerar om att en av de sökande som varit kallad till intervju, Marit Klang, tagit
tillbaka sin ansökan.
Beträffande rektorstjänsten i Holmsjö har Ulf Ebbesson, utifrån tagna referenser, uttalat intresse för att
pröva Bengt-Olof Lindvall på tjänsten.
Fackliga företrädarna å sin sida önskar återkomma efter det att de tagit fler referenser och då även
ha möjlighet att lämna förslag på fler personer att intervjua.
Till rektorstjänsten i Fridlevstad föreslår Arbetsgivaren Solvig Ohlsson, som dock ej tillhör sökandekretsen. Ett alternativ är ett nytt sökandeförfarande.
Fackliga företrädare anser att fler personer ur sökandekretsen kan vara aktuella.
Sammanfattning: Parterna kommer överens om ett extra samverkansmöte angående vik
rektorstjänster i Holmsjö och Fridlevstad den 11 januari 2001 i anslutning till MBL § 11 angående
omreglering av pedagogisk samordnartjänst. Till samverkansmötet kommer rektorerna i Holmsjö och
Fridlevstad att kallas.
2001-01-09
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Städvikariat
Kommunal ställer frågor om hur städvikariat löses då Tekniska förvaltningen sagt upp städpoolen.
Arbetsgivaren svarar att varje administrativt centrum svarar för vikariaten.
Implementering av läraravtalet
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund önskar information om rubr.
Arbetsgivaren meddelar att information kommer att ges till förvaltningen om avtalet, därefter får
Samverkansgruppen information.
Vid protokollet
Ingrid Bergström
Sekreterare

Kurt Edvinsson
Ordförande

Justeras:
Christina Åkesson
Lärarförbundet

Siv Holmberg
Kommunal
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 13.30 – 16.20

Beslutande

Patrik Hansson, s
André Gustavsson, s
Claes Bothén, kd
Göran Eliasson, s
Kerstin Andersén, s
Eva-Britt Dahlström, s
Rickard Ferm, s
Cecilia Eklund, s
Annicka Engblom, m
Marie-Louice Norethun, m
Ann-Louise Trulsson, m
Inga-Lill Siggelsten, kd
Karl-Gösta Svenson, m
Ingela Magnewall, v
Bo Palmgren, c
Jan-Olof Petersson, fp

ordförande
i ledamots ställe
2:e vice ordförande
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot (Kl 13.30-14.15)
i ledamots ställe
i ledamots ställe
i ledamots ställe (Kl 14.15-16.20)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
forts nästa sida

Utses att justera

Jan-Olof Petersson

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-01-23 kl 11.15

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 1-2
Ordförande _______________________________________

Justerande _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2001-01-24
Intygar i tjänsten

1

2001-01-11

forts

Övriga deltagande

Mattias Lindgren, s
Lohla De Bie, v
Inga-Lill Siggelsten, kd
Gunilla Gustavsson, c

ersättare
ersättare
ersättare (kl 13.30-14.15)
ersättare

Kjell Kjellgren
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Mats Svensson
Solvig Ohlsson
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
ekonomichef
planeringschef
nämndsekreterare

Claes-Urban Persson
Siv Holmberg
Christina Åkesson
Ingegerd Petersson

SKTF
Kommunal
Lärarförbundet
Lärarnas Riksförbund

___________________________________________________________________
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2001.2 042
K Kjellgren
M Svensson
A-C Östbergh
Samtl rektorer
L-gruppen
Akten

§1
Internbudget 2001 samt resursfördelning till samverkansområden m fl
Budgetram 2001
Enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2000-11-29 är Barn- och ungdomsnämndens ram för år 2001 cirka 610,7 mkr. Till denna ram har positiva
justeringar gjorts med cirka 8,9 mkr avseende kompensation för
- löneökningar (helårseffekt 2000)
- löneökningar städ/vaktmästeri
- ökade ersättningar till förtroendevalda
- speciallärarsatsning
- prisökningar på 1,3 %
- ökat personalomkostnadspålägg från 39.09 % till 39,49 %.
En negativ justering har gjorts med cirka 3,0 mkr avseende ramjusteringar mot
kommunledningsförvaltningen samt indexuppräkning av intäkterna med 2 %.
Internbudget/resursfördelning
Internbudgeten är en uppdelning av hela förvaltningens budget på olika
verksamheter. Internbudgeten utgör budgetramen för alla verksamheter och
budgetansvariga förutom rektorsområden med grundskola/förskola. Resurserna
till rektorsområdena exkl särskola fördelas efter en av nämnden beslutad
resursfördelningsmodell 2000-11-22, § 116. Övriga anslag är anslagsfinansierade. I budgetförslaget föreslås dock att Sunnadals rektorsområde inkl
Fbk (förberedelseklasser) medges extra resurser med 10,4 mkr på grund av de
speciella förutsättningar som detta rektorsområde har. Vidare föreslås att
Nättraby rektorsområde erhåller 95 % av det bidrag som eesursfördelningsmodellen ger, för att få en bättre överensstämmelse med övriga rektorsområden.
Fördelningen av medel sker med ett belopp per planerad volymtimme inom
förskola, fritidshem och familjedaghem, medan tilldelningen till grundskolan
görs med ett belopp per elev. I förskolan (ej i familjedaghem) räknas volymtimmar för barn i åldern 1-2 år upp med faktorn 1,75.
En del medel som tidigare hanterats centralt har i budgetförslaget fördelats efter
schablon till samverkansområdena. Detta gäller
- serviceavgifter för elevdatorer
- lokal administration
- semesterlöneskuldsförändring
- IT-pedagoger och kuratorer.
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När det gäller hanteringen av över- respektive underskott föreslås ett undantag
jämfört med tidigare år. Överskott förs, liksom tidigare, över de två kommande
åren med halva överskottet per år. När det gäller underskott så förs dessa vidare
de tre kommande åren med en tredjedel per år. Undantaget som föreslås är att
rektorsområden som bär på underskott för 1999 framgent skall slippa dessa (dvs
två tredjedelar av 1999 år underskott). Detta beroende på den stora osäkerhet
som råder kring resultatet av 1999 pga införandet av nya personalredovisningssystemet Palett.
Vidare redovisas de budgetramar som föreslås gälla för kooperativen under
2001. Grunden för denna tilldelning är densamma som för kommunala enheter.
Justering har gjorts pga att kooperativen själva får de barnomsorgsavgifter som
genereras.
En noggrann uppföljning av volymutvecklingen inom såväl barnomsorgen
(kommunala enheter och kooperativ) som grundskolan kommer att göras under
året.
I kommentarer till internbudgetförslaget belyses följande poster
- Barn- och ungdomsnämnden samt dess administration
- Barn- och ungdomskontoret
- Särskolan
- Säljö
- Utvecklingscentrum
- Resursskolan, Resurscentrum
- Övriga gemensamma kostnader
- Lokaler
- Skolskjutsar
- Facklig tid
- Finansiella poster
- Intäkter – barnomsorgsavgifter
- Övriga centrala intäkter
- Kooperativ
- Friskolor
- Reserv
Investeringsbudget
I förslag till investeringsbudget fördelas 3,8 mkr generellt enligt beslutad resursfördelningsmodell med undantag av de rektorsområden som haft invigning av
F-9 projekt. Dessa föreslås erhålla endast 50 % tilldelning året efter invigningen
samt de därpå följande två åren. Överskjutande belopp fördelas i stället på övriga
rektorsområden.
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Personaldimensionering, upphandling och servicenivå
Mot bakgrund av att Barn- och ungdomsnämndens verksamhet i allt väsentligt är
målstyrd och de övriga förändringar som skett genom bildande av samverkansområden och ny resursfördelningsmodell finns det skäl att i anslutning till Barnoch ungdomsnämndens beslut om internbudget 2001 lägga fast vissa riktlinjer
för personaldimensionering, upphandling och servicenivå.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta (avseende internbudget samt
resursfördelning till samverkansområden m fl för 2001)
1.att godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för
år 2001
2.att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för
år 2001
3.att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för år 2001
4.att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska
justeringar i internbudget och resursfördelningar
5.att en förskoleavdelning upphandlas i Nättraby snarast (eller fr o m
2001-04-01).
Barn- och ungdomsnämnden föreslås vidare besluta om riktlinjer för
bemanningsfrågor inom Barn- och ungdomsförvaltningen (med ändring av
tidigare beslut avseende personalbemanning) enligt följande
6.att dimensionering av samtliga tjänster och bemanning av tjänsterna inom
budgetram beslutas av respektive chef inom dennes ansvarsområde, utifrån
lagstiftning, styrdokument och andra dokument som beskriver uppdraget
7.att upphandling av tjänster inom städ/vaktmästeri samt måltidsverksamhet får
ske vid nyetablering av verksamhet, efter avstämning med personaladministrations- respektive planeringsfunktion vid Barn- och ungdomskontoret,
om inte oskäliga merkostnader uppstår för förvaltningen.
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Vidare föreslås Barn- och ungdomsnämnden besluta om riktlinjer för servicenivå inom samverkansområdena avseende förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg
enligt följande
8.att ge uppdraget till rektorerna inom samverkansområdena och Nättraby
rektorsområde att inom befintliga ramar fatta beslut om att tillskapa och
anpassa verksamhet utifrån lokala behov avseende förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg. Detta ska ske i syfte att skapa likvärdighet för
kommunens invånare oberoende av var i kommunen man bor. Verksamhetsförändringar, utökning, avveckling, anpassning osv., ska ske i samverkan med planeringsfunktionen för bedömning att inte oskäliga merkostnader uppstår för Barn- och ungdomsförvaltningen.
Som en miniminivå ska varje samverkansområde och Nättraby rektorsområde erbjuda:
Öppen förskoleverksamhet senast vid halvårsskiftet 2002.
Barnomsorg på obekväma tider när så efterfrågas.
Öppethållande minst 12 timmar per dag om behov finnes.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att beslut i ärendet tas vid nämndens extra sammanträde
2001-01-11.
--------------------------------------Mats Svensson redovisar en teknisk justering i internbudgeten; medel för
simlärartjänst i Rödeby, 320 tkr, har lagts i verksamhet 470 Centralt budgeterade
poster.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget attsatserna 5, 6, 7 avslag till
attsats 8 samt att attsatserna 1, 2, 3, och 4 ramjusteras enligt följande:
Verksamhet
100 Barn- och ungdomsnämnden
400 Barn- och ungdomskontoret
463 Resursskolan
Summa

Förändring i tkr
- 134 (samma som 2000)
- 600
- 50 (samma som 2000)
- 784

2001-01-11

Verksamhet
470 Centralt budgeterade poster
Följande budgetposter flyttas ut till rektorsområdena.
Utvecklingsinsatser:
Chefsutveckling
Extra utvecklingsresurs (Su-Nä-Tr-Wä)
Specialpedagogutbildning
Central utvecklingsresurs

Förändring i tkr

Omplacering av fastanställda enligt LAS
Summa

-2600
-3700

7

- 50
- 200
- 600
- 250

Vidare yrkar ordföranden följande tilläggsförslag
1.att skolledningen vid Sunnadals rektorsområde får återkomma till
arbetsutskottet i februari 2001 och beskriva hur deras basorganisation
ser ut samt hur de extra 6 mkr kommer att användas
2.att skolledningen vid Sunnadals rektorsområde skall göra en kvalificerad
bedömning hur många elever som kommer att lämna Sunnadals
Montessoriskola samt
3.att Barn- och ungdomskontoret tillsammans med de samordnande rektorerna
får i uppdrag att senast i maj komma tillbaka till nämnden med förslag på
hur verksamheten ska anpassas beroende på hur många elever som
beräknas gå i fristående skolor från höstterminen 2001 och framöver.
Claes Bothén, kd, yrkar bifall till ordförandens förslag samt följande tilläggsförslag:
4.att Barn- och ungdomsnämnden tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att
ta fram olika förslag för hanteringen av lokalkostnader och lokalbidragshantering. Arbetsgruppen skall bestå av minst 2 politiker från nämnden
och 1 tjänsteman från Barn- och ungdomsförvaltningen respektive
Tekniska förvaltningen
5.att Barn- och ungdomsnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram förslag
till resursfördelningssystem för förskoleverksamhet med alternativ och
kommunal drift motsvarande systemet för friskolorna
6.att arbetsutskottet tillsammans med ny förvaltningschef i samband med
arbetet att ta fram chef/ledningspolicy gör en organisationsöversyn av
hela förvaltningen
7.att som återremiss till Barn- och ungdomsförvaltningen uppdra att i lokalkostnaderna planera för bibliotekslokal i Tving 2001 samt förbereda för
motsvarande i Ramdala 2002 samt
8.att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att senast i mars 2001
återkomma med konsekvensbeskrivning av en ändring av volymtimmarna
i familjedaghem för barn i åldern 1-2 år.
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Karl-Gösta Svenson, m, yrkar bifall till ordförandens förslag och Claes Bothéns
förslag.
Jan-Olof Petersson, fp, yrkar bifall till ordförandens förslag och Claes Bothéns
förslag.
Ingela Magnewall, v, yrkar avslag på att-satserna 5 och 7 och bifall till övriga
tjänstemannaförslag inkl ramjusteringar och tilläggsförslag av ordföranden.
Vidare yrkas följande tilläggsförslag:
9.att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att se över kostnader för
de administrativa tjänster som sköts av förvaltningen åt friskolorna samt
10.att Barn- och ungdomsnämnden medverkar till överklagande av Skolverkets
beslut om godkännande av och bidrag till friskolorna Karlskrona
Montessori AB, Futurum och Riggen.
Propositionsordning och beslut
Ordföranden ställer proposition på att-satserna 1, 2, 3, 4 med ramjusteringar.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Ordföranden ställer tjänstemannaförslagets att-sats 5 mot Ingela Magnewalls
avslagsyrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer tjänstemannaförslagets att-sats 7 mot Ingela Magnewalls
avslagsyrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer tjänstemannaförslagets att-sats 8 mot sitt eget avslagsyrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå tjänstemannaförslaget.
Tilläggsyrkanden
Ordföranden ställer därefter proposition på sitt tilläggsyrkande 1.
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt tilläggsyrkande 2.
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget.
Ordförande ställer proposition på sitt tilläggsyrkande 3.
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget.
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Ordföranden ställer därefter proposition på Claes Bothéns tilläggsyrkande 4.
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsyrkande 5.
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsyrkande 6.
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsyrkande 7.
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsyrkande 8.
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på Ingela Magnewalls tilläggsyrkande 9.
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Ingela Magnewalls tilläggsyrkande 10.
Då ärendet ej är berett föreslår ordföranden att Barn- och ungdomsnämnden
delegerar till Arbetsutskottet att bereda och besluta i ärendet.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat (avseende internbudget samt
resursfördelning till samverkansområden m fl för 2001)
1.att godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för
år 2001 med av nämnden beslutade ramjusteringar
2.att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för
år 2001 med av nämnden beslutade ramjusteringar
3.att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för år 2001
med av nämnden beslutade ramjusteringar
4.att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska
justeringar i internbudget och resursfördelningar med av nämnden
beslutade ramjusteringar
5.att en förskoleavdelning upphandlas i Nättraby snarast (eller fr o m
2001-04-01).
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Barn- och ungdomsnämnden beslutar vidare om riktlinjer för bemanningsfrågor
inom Barn- och ungdomsförvaltningen (med ändring av tidigare beslut
avseende personalbemanning) enligt följande
6.att

dimensionering av samtliga tjänster och bemanning av tjänsterna inom
budgetram beslutas av respektive chef inom dennes ansvarsområde,
utifrån lagstiftning, styrdokument och andra dokument som beskriver
uppdraget

7.att

upphandling av tjänster inom städ/vaktmästeri samt måltidsverksamhet
får ske vid nyetablering av verksamhet, efter avstämning med
personaladministrations- respektive planeringsfunktion vid Barn- och
ungdomskontoret, om inte oskäliga merkostnader uppstår för förvaltningen.

Vidare beslutar Barn- och ungdomsnämnden
8.att

skolledningen vid Sunnadals rektorsområde får återkomma till
arbetsutskottet i februari 2001 och beskriva hur deras basorganisation
ser ut samt hur de extra 6 mkr kommer att användas

9.att

skolledningen vid Sunnadals rektorsområde skall göra en kvalificerad
bedömning hur många elever som kommer att lämna Sunnadals
Montessoriskola

10.att Barn- och ungdomskontoret tillsammans med de samordnande rektorerna
får i uppdrag att senast i maj komma tillbaka till nämnden med förslag på
hur verksamheten ska anpassas beroende på hur många elever som
beräknas gå i fristående skolor från höstterminen 2001 och framöver.
11.att Barn- och ungdomsnämnden tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att
ta fram olika förslag för hanteringen av lokalkostnader och lokalbidragshantering. Arbetsgruppen skall bestå av minst 2 politiker från nämnden
och 1 tjänsteman från Barn- och ungdomsförvaltningen respektive
Tekniska förvaltningen
12.att arbetsutskottet tillsammans med ny förvaltningschef i samband med
arbetet att ta fram chef/ledningspolicy gör en organisationsöversyn av
hela förvaltningen
13.att som återremiss till Barn- och ungdomsförvaltningen uppdra att utreda
möjligheten att i lokalkostnaderna planera för bibliotekslokal i Tving
2001 samt förbereda för motsvarande i Ramdala 2002
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14.att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att senast i mars 2001
återkomma med konsekvensbeskrivning av en ändring av
volymtimmarna i familjedaghem för barn i åldern 1-2 år samt
15.att uppdra åt Arbetsutskottet att bereda och besluta i ärende angående
eventuellt överklagande av Skolverkets beslut om godkännande och
bidrag till friskolorna Karlskrona Montessori AB, Futurum och Riggen.
Särskilt yttrande
Borgerliga gruppen inkommer med särskilt yttrande vilket bifogas protokollet.
Tack
Ordföranden riktar ett varmt tack till alla som arbetat med att ta fram internbudgeten, såväl tjänstemän som de olika partierna.
__________________________
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2000.364 440

§ 2.
Remissvar ”Folkhälsoarbete inom Karlskrona kommun”
Miljö- och byggnadsnämnden har gett Barn- och ungdomsnämnden möjlighet att
yttra sig över förslaget om ”Folkhälsoarbete inom Karlskrona kommun”.
Det framtagna förslaget innehåller en arbetsplan som består av ett antal arbetsmoment som bör genomföras för att utveckla folkhälsoarbetet och för en
organisationsuppbyggnad ledande till att ett Folkhälsoråd inrättas.
Arbetsplanen innehåller följande punkter:
- Förankring
- Utbildning
- Organisationsuppbyggnad
- Handlingsplan
- Resurser
- Tidplan
Remissvar
För de verksamheter som finns inom Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområden är folkhälsoarbetet en grundläggande del i arbetet med barn- och
ungdomar. Detta framkommer mycket tydligt i samtliga måldokument och
policy som styr och leder dessa verksamheter. Som exempel kan nämnas
Skolplan för Karlskrona kommun 2000-2001.
Flera av kommunen skolor/förskolor förbereder och planerar idag att på ett
tydligare sätt än tidigare lyfta fram en helhetssyn på barn/ungdomar genom att
på olika sätt arbeta med den Hälsosamma skolan. Man väver samman alla delar
som måste vara tillgodosedda för att man som barn/ungdom ska kunna ta till sig
kunskap och kunna gå vidare i sin utveckling. Detta arbete och en helhetssyn
måste grundläggas i förskolan.
Andra exempel på hur Barn- och ungdomsnämnden medvetet arbetar med dessa
frågor är utökningen av elevvården (skolsköterskor och kuratorer) på våra
skolor. Elevvården är en mycket viktig och sammanhållande länk i folkhälsoarbetet i våra verksamheter.
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Inrättandet av ett Folkhälsoråd i Karlskrona kommun måste ses som ett viktigt
led i arbetet med folkhälsofrågorna och samordningen av dessa. Det är också en
förberedelse inför införandet av den nya folkhälsolagen. Dock måste arbetet i
och omkring Folkhälsorådet bli konkret och föras ut i verksamheterna på ett sätt
som berikar och utvecklar arbetet och ger positiva effekter för våra barn och
ungdomar.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

till Miljö- och byggnadsnämnden yttra sig enligt ovan.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i ärendet vid
nämndens sammanträde 2001-01-11.
------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_________________

2001-01-24

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 14.30

Beslutande

Patrik Hansson, s
Claes Bothén, kd
André Gustavsson, s
Roland Andréasson, s
Kerstin Andersén, s
Eva-Britt Dahlström, s
Göran Eliasson, s
Annicka Engblom, m
Thomas Nilsson, m
Marie-Louice Norethun, m
Karl-Gösta Svenson, m
Lohla De Bie, v
Ann-Louise Trulsson, m
Inga-Lill Siggelsten, kd
Jan-Olof Petersson, fp

1

ordförande
2:e vice ordförande
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe (kl 08.30-11.00)
i ledamots ställe (kl 13.30-14.30)
ledamot
forts nästa sida

Utses att justera

Claes Bothén

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-01-31 kl 13.15

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 3-13
Ordförande _______________________________________

Justerande _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2001-02-01
Intygar i tjänsten

2001-01-24
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forts

Övriga deltagande

Cecilia Eklund, s
Mattias Lindgren, s
Eva-Marie Malmgren, s
Inga-Lill Siggelsten, kd
Lena Gustafsson, fp

ersättare
ersättare
ersättare (kl 08.30-11.00)
ersättare (kl 08.30-11.00)
ersättare (kl 13.30-14.30)

Kjell Kjellgren
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Mats Svensson
Solvig Ohlsson
Anita Lindell
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
ekonomichef
planeringschef
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare

Gunilla Bergman
rektor/Lyckeby rektorsområde
Lars Hällkvist
rektor/Lyckeby rektorsområde
___________________________________________________________________

2001-01-24
G Bergman, Ly
Lars Hällkvist, Ly
A Eklund
Akten
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2001.46 619 (Utvärderingsplan)
§3
Aktuell information
1.

Information om hälsofrämjande skola i Lyckeby rektorsområde

Rektorerna i Lyckeby rektorsområde Gunilla Bergman och Lars Hällkvist
informerar om Lyckebyvisionen – Den hälsofrämjande skolan. Visionens
mål är att skapa en verksamhet som ger bästa möjliga förutsättningar för
fysiskt, psykiskt samt socialt välbefinnande för lärande, utveckling och
demokrati. De viktigast förutsättningarna för att nå resultat är att jobba med
följande faktorer: förhållningssätt, engagemang, social kompetens, självförtroende, ansvar, delaktighet, trygghet, samverkan, lust att lära, trivsel, goda
relationer, helhet/sammanhang. För att nå dessa resultat har skolan tagit fram
en kompletterande studieplan – ”Må bra”-skolan.
Studieplanen innehåller följande:
- Vision om livsfärdighetsträning i skolan
- Skolan fostrar empatiska samhällsmedborgare
- Stärkta förmågor ger känsla av sammanhang
- Engagemang i skolarbetet och senare i arbetslivet
- Fysisk kompetens
- Mental kompetens
- Social kompetens
- Styrmedel för personlig utveckling i skolan.
Skolan har erhållit MÅL-3 medel för hälsofrämjande kompetensutveckling.
En hälsogrupp är bildad, med ”hälsopiloter” i alla verksamheter. En
inventering av behoven hos all personal pågår. Prioriterade områden i projektet
är motion, relationer, stresshantering och kost.
Ordföranden tackar på nämndens vägnar för informationen.
2.
Information om utvecklingsfunktionens arbetsuppgifter
Denna punkt utgår.
3.

Information om utvärderingsplan 2001

Som ett led i kvalitetsarbetet 2001 informerar Anja Eklund om plan för
uppföljning eller utvärdering 2001.
Anja Eklund redovisar de justeringar som gjorts i planen i samförstånd med
Samverkansgruppen.
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.

2001-01-24
A Eklund
Akten
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2000.187 027

4.

Information om projektet Attraktiv skola

Anja Eklund informerar om projektet Attraktiv skola. Samarbetspartner i
projektet är Skolverket, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund,
Utbildningsdepartementet och Kommunförbundet. Det är ett femårigt projekt
och skola och förskola kan ingå på den lokala nivån.
Bakgrund till projektet är den avsiktsförklaring som undertecknades i augusti
1998 av skolministern och skolans olika parter. I den konstateras att det är av
största strategiska betydelse för Sverige att kompetenta och behöriga lärare ska
kunna rekryteras till förskolan, skolan och vuxenutbildningen och också vilja
stanna kvar i yrket.
Målet för projektet är
- att skapa arbetsorganisationer som stödjer utvecklings- och kvalitetsarbetet i
skolan
- att finna nya utvecklings- och karriärmöjligheter för lärare
- att främja skolutveckling genom samarbete med högskola och näringsliv
- att visa på vägar att sprida erfarenheter mellan skolor
- att sprida den kunskap och erfarenhet som projektet genererar.
Syftet med Barn- och ungdomsförvaltningens projektidé är att skapa tydlighet i
(kvalitets)förbättringsarbetet – processer – rutiner – dokumentation – resultat.
Ordföranden tackar för informationen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att punkten Attraktiv skola skall finnas
på dagordningen till Arbetsutskottets sammanträden fr o m mars 2001.
______________________
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-

§4
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av nämnden, barn- och ungdomschefen,
utvecklingschefen, pedagogiske samordnaren, ekonomichefen, vikarierande
personalchefen, personalsekreteraren samt av rektorerna i Rödeby, Fridlevstad,
Holmsjö och Särskolans rektorsområden redovisas vid sammanträdet.
Annicka Engblom, m, ställer frågor om avskrivning av fakturor.
Mats Svensson redovisar rutinerna för handläggning av dessa ärenden.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________
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A Eklund
Samtl rektorer
Akten
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1999.422 619
§5
Prioriterade områden för uppföljning och utvärdering
Enligt gällande Skolplan 2000-2001 ska Barn- och ungdomsnämnden årligen
peka ut minst två av skolplanens prioriterade områden, som särskilt ska vara
föremål för uppföljning eller utvärdering.
Under rubriken Föräldrar – inflytande och ansvar finns strävansmål och
åtgärder som till stora delar tidsmässigt ska verkställas eller bearbetas till
konkreta inslag i förskolans och skolans arbete 2001. Föräldrainflytande
och/eller föräldrars delaktighet i sina barns lärande och utveckling har tidigare
år varit föremål för granskning. Området bör återigen belysas för att ge
möjlighet till jämförande analyser.
Sedan ett flertal år tillbaka har Barns och ungdomars inflytande och ansvar
utvärderats i utvalda delar. Den skolplan som nu anger mål och uppdrag om
åtgärder bör styra inriktningen av kommande utvärdering. Det är viktigt att
hela avsnittet med dess åtgärder prioriteras 2001.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

prioriterade områden från skolplanen för uppföljning och utvärdering för
2001 ska vara föräldrars, barns och ungdomars inflytande och ansvar.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens januarisammanträde.
-----------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
___________________

20001-01-24
K Edvinsson
S Johansson
M Norrman
B-M Stenholm
Berörda rektorer
K Nordström
Akten
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2001.43 004

§6
Arkivansvariga inom administrativa centrum
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 1996-03-21, § 34 utsett
arkivansvariga inom administrativa centrum.
Tjänstemannaförslag
Med hänsyn till förändringar i organisationen föreslås följande förändringar:
att Staffan Johansson utses till arkivansvarig på Trossö administrativa centrum
att Marita Norrman utses till arkivansvarig på Nättraby administrativa centrum
att Britt-Marie Stenholm utses till arkivansvarig på Lyckeby administrativa
centrum.
Ovanstående arkivansvariga utser arkivredogörare på respektive centrum.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet
vid nämndens januarisammanträde.
------------------------Yrkande
Ordföranden yrkar följande tilläggsförslag
att förvaltningschefen fortsättningsvis på delegation beslutar att utse
arkivansvariga.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att Staffan Johansson utses till arkivansvarig på Trossö administrativa centrum
att Marita Norrman utses till arkivansvarig på Nättraby administrativa centrum
att Britt-Marie Stenholm utses till arkivansvarig på Lyckeby administrativa
centrum.
att förvaltningschefen fortsättningsvis på delegation beslutar att utse arkivansvariga.
Ovanstående arkivansvariga utser arkivredogörare på respektive centrum.
____________________

2001-01-24

A Lindell
Jämställdhetskommittén
Akten

9

2000.295 141
§6
Yttrande över rapporten ”Åsikter och tankar om framtiden”
Jämställdhetskommittén har översänt rapporten Åsikter och tankar om
framtiden till samtliga kommunala nämnder och styrelser, vilka ombeds beakta
de avsnitt i rapporten som särskilt berör respektive nämnd/styrelsen och avge
yttrande angående dessa.
Rapporten är en sammanställning av synpunkter som framkom i samband med
enkäten Unga kvinnor i Karlskrona kommun. Alla synpunkter som fanns i
enkäten kunde inte i sin helhet presenteras i denna första rapport, varför
Jämställdhetskommittén gjort en andra rapport, Åsikter och tankar om
framtiden, med samtliga åsikter från de unga tillvaratagna.
Tjänstemannaförslag
De avsnitt i rapporten som främst berör Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde är Barn- och ungdom samt i viss mån Utbildning och studentliv.
Barn- och ungdom
Synpunkterna under detta avsnitt handlar övervägande om behov av aktiviteter
och träffpunkter för ungdomar.
Barn- och ungdomsnämnden ser gärna och stödjer önskemålen om att en
fritidsgård etableras i Trossöområdet, något som efterfrågas och saknas idag.
Enstaka synpunkter handlar om att få plats för sina barn på förskola och att det
ska vara kvalitet på förskolorna.
Barn- och ungdomsnämnden har en hög servicenivå vad gäller att bereda plats i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. En strävan är också att föräldrars val
av omsorgsform ska kunna tillgodoses i största möjliga utsträckning. Den
kvalitetshöjning som bl a en minskning av barngrupperna innebär, är något
Barn- och ungdomsnämnden satsar på i den takt det finns ekonomiskt utrymme
för.
Utbildning och studentliv
I detta avsnitt framförs många synpunkter som omfattar önskemål om att
utbildning i humaniora förläggs till Karlskrona.
Barn- och ungdomsnämndens verksamhet kräver till stor del personal med
utbildning inom denna sektor, varför Barn- och ungdomsnämnden stödjer de
önskemål om utbildning förlagd till Karlskrona som framförs.
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Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

lämna yttrande över rapporten Åsikter och tankar om framtiden
enligt ovan.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens januarisammanträde.
-----------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
_________________

2001-01-24
A Lindell
Samtl rektorer
Akten

11

2001.44 619

§8
Rapport ”Kartläggning av behov av och insatser för särskilt stöd hösten
2000”
Som ett led i uppföljningen av stödinsatser har Utvecklingsfunktionen 1998
och 1999 kartlagt vilka behov som finns av särskilt stöd och vilka insatser som
görs för att tillgodose dessa.
Vid redovisningen av 1999 års uppgifter fattade Barn- och ungdomsnämnden
1999-12-20 beslut om
att ge rektorerna i uppdrag att inom samverkansområdena samarbeta kring
lösningar för de elever kartläggningen avser
att varje samverkansområde årligen till Barn- och ungdomsnämnden
redovisar behov av och insatser för särskilt stöd.
I rapport nr 14 Kartläggning av behov av och insatser för särskilt stöd hösten
2000 redovisas sammanfattningsvis följande.
För den kommunala verksamheten är behovet av stöd störst vad gäller
tal/språk/läsning/svenska, vilket har ökat betydligt jämfört med 1999.
För den enskilda verksamheten redovisas också att en ökning skett.
Ytterligare ett stödbehov som har ökat mycket sedan 1999 är stöd för
motoriken, som för den kommunala verksamheten har mångdubblats och som
för den enskilda verksamheten inte fanns med 1999.
Det största stödbehovet i den enskilda verksamheten är relaterat till social
problematik, vilket även dominerade 1999, men procentuellt fördubblats 2000.
För den kommunala verksamheten är stödbehov pga sociala skäl lika stort som
för den enskilda verksamheten och av samma omfattning som 1999.
Stödinsatser i form av assistent förekommer i samma omfattning både i
kommunal och enskild verksamhet.
Avsikten med kartläggningen är att Barn- och ungdomsnämnden ska få en
helhetsbild över behov av stöd i kommunen och att rektorerna med
kartläggningen som underlag kan diskutera och planerade samordnade
lösningar inom och mellan samverkansområdena.
Då någon koppling inte längre finns till resursfördelningen och en central
kartläggning endast kan ge en generell bild av den beskrivna verksamheten
föreslås att kartläggningen av hur personalen inom rektorsområdena arbetar
med barns inlärning och utveckling fortsättningsvis sker på lokal nivå.
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Verksamhetsberättelser och kvalitetsredovisningar från områdena för år 2000
kommer bl a att ge bilder av och fakta om hur barns behov av stöd tillgodoses
på varje rektorsområde.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

redovisningar avseende kartläggningar av behov av och insatser för
särskilt stöd framöver kopplas till rektorsområdenas verksamhetsberättelser och kvalitetsredovisningar.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens januarisammanträde.
-------------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
__________________

2001-01-24

K Edvinsson
Ordf i Sturkö föräldrastyrelse
I Bergström
A-L Trulsson
§8
Akten
Föräldrastyrelse vid Sturkö skola
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2001.45 001

Fyllnadsval har förrättats till lokal styrelse för fritidshem, förskoleklass och
skola på Sturkö.
Fyllnadsvalet skedde 2000-12-10 och omfattar tiden fram till 2002-12-10.
Som föräldrarepresentanter valdes Roland Hansson, ordförande, Jens-Olof
Lindh, vice ordförande, Thomas Svensson, vice sekreterare, Leif Sundahl,
2:e suppleant, Gunilla Ogner-Ljungberg, 3:e suppleant.
Som ordinarie personalrepresentanter valdes Linda Norlin och Mats Håkansson
och som ersättare Janet Berg.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås fastställa
att

ovanstående ledamöter ingår i den lokala styrelsen för Sturkö skola samt

att

mandattiden är t o m 2002-12-10.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens januarisammanträde.
--------------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
__________________

2001-01-24
K Kjellgren
A Giheden
S Larsson
A-L Trulsson
Akten
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2001.1 023
§9
Omreglering av tjänst som pedagogisk samordnare
För att reellt komma igång med arbetet med att utveckla en F-9 skola på Trossö
har Barn- och ungdomsnämnden 2000-11-22, § 117, beslutat uppdra åt
Tekniska nämnden att genomföra en förprojektering av en om- och tillbyggnad
av Rosenfeldtskolan till en modern F-9 skola.
Detta arbete kräver betydande insatser av skolledningen och att ekonomiska
resurser tillskjuts.
Med anledning härav beslutade Barn- och ungdomsnämnden 2000-12-19,
§ 129, bl a att Anders Giheden under tiden 2001-01-01 – 2002-12-31 ska
tjänstgöra dels 50 % som rektor på Wämöskolan (den del som ingår i Trossö
rektorsområde) och dels 50 % på Barn- och ungdomskontoret.
I anslutning till ovanstående föreslås att Anders Gihedens tjänst som
pedagogisk samordnare omregleras till en centralt placerad rektorstjänst.
Den tjänst som Anders Giheden innehar är ursprungligen inrättad som en
centralt placerad rektorstjänst och har i princip alltid innehafts av personer med
lång erfarenhet av tjänstgöring som rektor.
En lösning med en centralt placerad rektor, som med viss regelbundenhet
återgår i tjänst på ett rektorsområde, är både till gagn för det centrala kontoret
och för fältverksamheten.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

fr o m den 1 februari 2001 omreglera ovanstående tjänst som pedagogisk
samordnare till en tjänst som centralt placerad rektor.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens januarisammanträde.
-------------------------Yrkanden
Claes Bothén, kd, yrkar återremiss av ärendet.
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Ajournering
Ordföranden föreslår ajournering i 5 minuter, varefter sammanträdet
återupptas.
Yrkanden
Roland Andréasson, s, och Lohla De Bie, v, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, dels om återremittering
och dels bifall till tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske.
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

fr o m den 1 februari omreglera ovanstående tjänst som pedagogisk
samordnare till en tjänst som centralt placerad rektor.

Reservation
Den borgerliga gruppen reserverar sig mot beslutet.
____________________
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I Bergström

§ 11
Kurser och konferenser
Svenska Kommunförbundet inbjuder till Kommunal Skolriksdag år 2001.
Konferensen äger rum den 29-30 mars.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att två representanter från nämnden
får deltaga i konferensen, en från S och en från borgerliga gruppen.
Anmälan skall ske till Ingrid Bergström.
___________________
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E-M Malmberg
R/Rödeby
Stubbens föräldrakooperativ
Akten

2001.66 001
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(Kontaktpol)

§ 12
Övriga ärenden
1.

Kontaktpolitiker i Rödeby och Stubbens föräldrakooperativ

Uppdraget som kontaktpolitiker i Rödeby rektorsområde och Stubbens
föräldrakooperativ är vakant.
Ordföranden föreslår att Eva-Marie Malmgren, s, utses till kontaktpolitiker
för dessa områden.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

utse Eva-Marie Malmberg, s, till kontaktpolitiker i Rödeby rektorsområde och Stubben föräldrakooperativ.

____________________
2.

Frågor om läraravtalet

Claes Bothén, kd ställer frågor om nya läraravtalet.
Anja Eklund meddelar att den centrala skolutvecklingsgruppen för diskussioner
med berörda fackliga företrädare och kommunledningen.
____________________
3.

Överklagande av beslut om friskolor

Claes Bothén ställer frågor med anledning av nämndens överklagande av
beslut om friskolor.
Ordföranden kommer att ta kontakt med kommunjuristen och beredande
tjänsteman vid Barn- och ungdomsförvaltningen för att diskutera ärendet.
Ärendet kommer att beredas vid arbetsutskottets sammanträde i februari, där
även beslut om motivering för överklagande kommer att tas.
____________________

2001-01-24

4.

18

Betygsstatistik

Med anledning av Skolverkets statistik över betygen i år 9 gör Karl-Gösta
Svenson, m, en jämförelse med jämförbara kommuner.
Han efterlyser en bättre uppföljning av målen i varje skola, samt redovisning
av hur målen uppföljs. Vidare lämnas synpunkter på utvecklingssamtal m m.
Ordföranden, Claes Bothén, kd, Jan-Olof Petersson, fp och Ingalill Siggelsten,
kd, gör inlägg i debatten.
______________________

2001-01-24

19

-

-

§ 13
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2000.360 291
§8
Förprojektering av Rosenfeldtskolan

Kommunfullmäktige

2000.174 042
§ 192
Budget 2001, 2002 och 2003

Kommunfullmäktige

2000.87 102
§ 210
Kommunala val
Nadja Medic utses till ordinarie ledamot (s)
i Barn- och ungdomsnämnden och
Eva-Marie Malmgren som ersättare (s)

Kommunfullmäktige

2000.441 100
§ 213
Reviderad företagspolicy för Karlskrona
kommun

Kommunfullmäktige

2000.331 609
§ 220
Investering i tillbyggnad av Hasslö förskola

Kommunfullmäktige

2000.443 003
§ 223
Ändring i arkivreglemente för Karlskrona
kommun

Kommunfullmäktige

2000.121 010
§ 231
Svar på motion om Bostadsområdet
Kungsmarken – en resurs för framtiden

Kommunfullmäktige

2000.360 291
§ 147
Förprojektering av Rosenfeldtskolan
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Kommunförbundet Blekinge 2000.439 106
§ 211
Beslut om avveckling av verksamheten
vid Kommunförbundet Blekinge och
förslag till genomförandeavtal mellan
Kommunförbundet Blekinge, Landstinget
Blekinge och Blekingeförbundets interimstyrelse
Intagningsnämnden
Chapmanskolan

Protokoll från sammanträde 2000-12-06,
Verksamhetsberättelse och statistik samt
Information om intagning läsåret 2001/2002

Delegationen för IT i
skolan

1999.85 027
Utbetalning av statsbidrag till lärarnas
kompetensutvecklings år 2000;
Karlskrona erhåller 218.400 kronor

Delegationen för IT i
skolan

1999.85 027
Utbetalning av bidrag från KK-stiftelsen för år
2000; Karlskrona erhåller 59.280 kronor

Skolverket

2001.39 600
Betygsstatistik för grundskolan våren
2000

Sölvesborgs kommun

Läsårstider 2001/2002 för grundskola
och särskola i Sölvesborg

____________________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 15.00

Beslutande

Patrik Hansson, s
Kerstin Andersson, s
Claes Bothén, kd
Göran Eliasson, s
Kerstin Andersén, s
Eva-Britt Dahlström, s
Rickard Ferm, s
Mattias Lindgren, s
Cecilia Eklund, s
Annicka Engblom, m
Thomas Nilsson, m
Marie-Louice Norethun, m
Ann-Louice Trulsson, m
Lohla De Bie, v
Gunilla Gustavsson, c
Lena Gustafsson, fp
Jan-Olof Petersson, fp

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot (fr kl 09.15)
i ledamots ställe (kl 08.30-09.15)
i ledamots ställe
ledamot (t o m kl 11.00)
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
i ledamots ställe
i ledamots ställe
i ledamots ställe (kl 13.30-15.00)
ledamot
forts nästa sida

Utses att justera

Kerstin Andersén

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-03-01 kl 15.00

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 14-25
Ordförande _______________________________________

Justerande _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2001-03-02
Intygar i tjänsten

2001-02-21

forts

Övriga deltagande

Mattias Lindgren, s
Eva-Marie Malmgren, s
Lena Gustafsson, fp

ersättare (kl 09.15-15.00)
ersättare (kl 09.00-15.00)
ersättare (kl 08.30-13.30)

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Mats Svensson
Solvig Ohlsson
Anders Giheden
Anita Lindell
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
ekonomichef
planeringschef
central rektor
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare

Christina Åkesson
Lärarförbundet
Ingegerd Petersson
Lärarnas Riksförbund
___________________________________________________________________

2

2001-02-21
S Ohlsson
Akten

3

2001.91 611 (Köredovisning)

§ 14
Aktuell information
1.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera.
2.

Hasslö

Solvig Ohlsson informerar om Hasslö förskola. Barn- och ungdomsnämnden
beslutade 2000-10-25, § 105 om tillbyggnad av Hasslö förskola till en
årskostnad av 170 tkr. Enligt de anbud som tekniska förvaltningen infordrat
kommer årshyran att uppgå till 210 tkr.
Barn- och ungdomsnämnden godkänner den ökade kostnaden.
3.

Köredovisning januari 2001

Solvig Ohlsson informerar om nuläget i barnomsorgskön för förskolebarn 1-5
år och framtida känd väntelista, skolbarn 6-12 år och framtida känd väntelista.
Vissa justeringar kommer att göras av barnantalet fram till och med april
månad, men Solvig Ohlsson beräknar att efterfrågan på barnomsorg kommer att lösas under våren.
___________________

2001-02-21
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§ 15
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av ordföranden, barn- och ungdomschefen,
utvecklingschefen och pedagogiske samordnaren redovisas vid sammanträdet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________
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2000.02 42
P Olsson
M Svensson
Samtl R (rapport)
Akten

§ 16
Bokslut 2000
Ansvarsområde
Bokslutet för år 2000 för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter omfattar
förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år, förskoleklass, grundskola och
skolbarnsomsorg för barn och ungdom mellan 6 och 16 år. Dessutom ingår det
samlade ansvaret för all särskoleverksamhet i kommunen. Verksamhetsansvaret är fördelat på 14 rektorsområden (inkl särskola) samt ett antal stödfunktioner som resursskola (elever i behov av särskilt stöd), resurscentrum (del
i elevvården), utvecklingscentrum (fortbildningsenhet), Säljö koloniverksamhet
etc. Dessutom bidragsfinansieras tre friskolor och 12 kooperativa enheter med
förskola m m. Det administrativa arbetet sker framför allt på Barn- och
ungdomskontoret och på sex administrativa centra.
Ekonomiskt utfall
Verksamhetens bruttokostnader år 2000 omfattade 689,5 mkr. Kommunen
finansierar ca 90 % och föräldraavgifter, statsbidrag och hyresintäkter står för
merparten av resterande del.
Verksamheterna för barn och ungdomar är mycket personalintensiva, ca 2/3 av
kostnaderna är personalkostnader. Personal och lokaler står för 83 % av
budgeten medan 17 % utgörs av material, läromedel, livsmedel, bidrag för
kooperativ/friskolor m m.
I motsats till föregående år redovisar Barn- och ungdomsnämnden ett negativt
resultat på 5,4 mkr, vilket är ett sämre resultat än vad de prognoser som tagits
fram under året visat. Detta resultat överenstämmer i stort med det sammantagna resultatet för rektorsområdena.
Av det totala underskottet utgör 2,5 mkr, dvs ca hälften, förändring av ferielöneskuld och semesterskuld till lärare och övrig personal. Denna förändring
har inte fångats upp i de prognoser som gjorts under året. Detta beror till stor
del på problem i personalredovisningssystem, men också på för lite kännedom
om den påverkan som det nya sättet att löpande kostnadsföra intjänad semester
och ferie får på det löpande årets resultat.
Övriga orsaker till det negativa resultatet är i huvudsak att det i en del rektorsområden finns obalanser, dvs man har inte haft budgeterade medel för den
verksamhet som bedrivits under året. Många rektorsområden visar också på
svårigheter med att få tilldelade medel att räcka för barn/elever i behov av
särskilt stöd.
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Bokslutet omfattar förutom ovanstående ansvarsområde och ekonomiskt utfall
- viktiga händelser under året
- verksamhetsmässigt resultat
- miljöredovisning
- framtiden
- verksamhetsmått
- resultaträkning
- balansräkning
- finansieringsanalys
- specifikation av interna poster
- nyckeltal – bokslut 2000.
Viktiga händelser under år 2000 har varit:
- verksamhetsbesök med kvalitetsperspektiv
- karläggning av behov och insatser för särskilt stöd
- undersökning om elevinflytande
- särskilda satsningar inom kompetensutvecklingsområdet
- deltagande i försöksverksamhet utan timplan
- deltagande i nationellt skolprojekt i Naturvetenskap och Teknik för alla
- skolmässa Kunskapens lustgårdar
- om- och tillbyggnad av Nättraby skola
- förprojektering av Sunnadalsskolan till en modern F-9 skola
- utökning av Friskolan Svettpärlan och Friskolan Galären
- Friskolan Musikugglan startade i augusti
- Borgmästarens förskola startade under våren
- en permanent och en provisorisk avdelning förskola har startat på Gullberna
Park
- Personalkooperativet Tant Grön har startat fritidshem på friskolan Musikugglan
- ytterligare IT-satsningar, både vad gäller utrustning och kompletteringsutbildning
- ny administrativ organisation - förstärkning med intendenttjänster
samt överföring av ansvar för den lokala administrationen från Barn- och
ungdomskontoret till respektive samordnande rektor
- volymutveckling – den kommunala grundskolan år F-9 minskade under året
med ca 80 elever. Friskolorna har ökat med ca 100 elever. Detta innebär att
skolans totala verksamhet ökat med ca 20 elever.
- antalet barn inom förskoleverksamhet har minskat något.
Vidare redovisas bokslut för respektive rektorsområde per 2001-02-12.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att nämnden tar beslut i ärende Bokslut 2000 vid
nämndens februarisammanträde.
---------------------------Yrkanden
Kerstin Andersson, s, yrkar
1.att Barn- och ungdomsnämnden godkänner 2000 års internbokslut
2.att Barn- och ungdomsnämnden hemställer till Kommunfullmäktige
att inte någon reglering görs med anledning av 2000 års resultat.
Vidare yrkar Kerstin Andersson att Barn- och ungdomsnämnden för egen del
beslutar
3.att reglering av överskott sker med ½ vardera åren 2001-2002 samt
4.att icke reglera uppkomna underskott i berörda rektorsområden under 2001.
Claes Bothén, kd yrkar bifall till Kerstin Anderssons att-sats 1, avslag på
övriga att-satser samt lämnar följande förslag från Borgerliga gruppen:
”Med anledning av bokslutet för Barn- och ungdomsnämnden kan vi se att det
finns långsiktiga obalanser i nämndens verksamhet. obalanser i rektorsområden
som riskerar att slå mot enskilda elever, vilket flera rektorsområden pekar på.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:
att

Barn- och ungdomsnämnden hos kommunfullmäktige begär en utökad
ram för 2001 med 6 miljoner kronor. Utökningen ska i huvudsak fördelas
ut till rektorsområdena per elev.”

Thomas Nilsson, m och Gunilla Gustavsson, c yrkar bifall till Claes Bothéns
förslag.
Lohla De Bie, v, yrkar bifall till Kerstin Anderssons förslag.
Kerstin Andersson yrkar avslag på Claes Bothéns yrkanden.
Ordföranden föreslår redaktionella ändringar i tjänstemannaförslaget
sidorna 2 och 5.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag om redaktionella ändringar.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Kerstin Anderssons att-sats 1.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer Kerstin Anderssons att-satser 2, 3 och 4 mot Claes Bothéns
förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Kerstin Anderssons
förslag.
Votering
Claes Bothén begär votering.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller Kerstin
Anderssons förslag röstar ja, den som bifaller Claes Bothéns förslag röstar nej.
Patrik Hansson, s
Kerstin Andersson, s
Claes Bothén, kd
Kerstin Andersén, s
Eva-Britt Dahlström, s
Rickard Ferm, s
Thomas Nilsson, m
Jan-Olof Petersson, fp
Göran Eliasson, s
Cecilia Eklund, s
Marie-Louice Norethun, m
Ann-Louise Trulsson, m
Lohla De Bie, v
Gunilla Gustavsson, c
Lena Gustafsson, fp

Ja
1
1

Nej
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat
i enlighet med Kerstin Anderssons förslag.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
1.att godkänna 2000 års internbokslut
2.att hemställa till Kommunfullmäktige att inte någon reglering görs med
anledning av 2000 års resultat.
Vidare beslutar Barn- och ungdomsnämnden för egen del
3.att reglering av överskott sker med ½ vardera åren 2001-2002 samt
4.att icke reglera uppkomna underskott i berörda rektorsområden under 2001.
Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag.
_______________

Reservation med anledning bokslutet
Ärende 4
Undertecknade partier reserverar sig mot beslutet att hos kommunfullmäktige begära en avskrivning av
årets underskott på 5,3 miljoner kronor. Vi anser att nämndens beslut att avskriva rektorsområdenas
underskott utan en djupare analys är direkt förkastligt. Det ger helt felaktiga signaler att på det sättet
göra en avskrivning. De rektorsområden som genom ibland mycket tuffa beslut i personal och
föräldragrupper klarat att hålla sin budget får genom detta beslut en mycket svår situation inför
framtiden. Områden som i förhållande till budget haft en tilltagen organisation premieras på detta sätt i
jämförelse med områden som gör ett 0-resultat.
Problemet för rektorerna är i första hand inte av engångskaraktär utan mer långsiktiga bekymmer.
Karlskrona satsar för lite på skolan, därför föreslog vi att nämnden skulle begära en ramökning på 6
miljoner istället för avskrivning av gamla skulder. Detta avslog tyvärr majoriteten bestående av vänster
och socialdemokraterna. Vi menar att vårt regelsystem måste vara av långsiktig karaktär för att ge en
trovärdighet. Risken är nu uppenbar att nämndens ekonomiska bekymmer blir mycket svårhanterliga
och att osäkerheten om vad som gäller blir mycket svårbegripliga för alla inblandade parter.

Claes Bothén, kd

Thomas Nilsson, m

Gunilla Gustavsson, c

Jan-Olof Petersson, fp
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A Lindell
Samtl R (policy)
Akten

10

2001.79 610
§ 17
Revidering av Regler och tillämpningsföreskrifter för kommunal och
enskild förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg
Nuvarande regler och tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg har tillämpats från 1998-07-01. Under hösten har en arbetsgrupp haft i uppdrag att se över reglerna för att anpassa, förenkla och förtydliga
dem utifrån de behov och förutsättningar som idag föreligger. Kommande förändringar vad gäller rätt till förskoleverksamhet för barn till arbetslösa och
föräldralediga, införande av maxtaxa samt allmän förskola för 4- och 5-åringar
har så långt det varit möjligt beaktats vid regelöversynen.
Förslag till revidering av reglerna och tillämpningsföreskrifter omfattar
följande punkter:
- allmänt
- anmälan och kö
- intagningsprinciper
- omsorgstid
- placering
- avgifter
- avgiftsreducering
- ändring av omsorgstid
- uppsägning och överflyttning
- öppethållande
- stängning
- allergiska barn.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

skollagens ändring avseende rätten till förskoleverksamhet för barn till
föräldrar som är arbetslösa ska omfatta högst 15 timmar i veckan

att

skollagens ändring avseende rätten till förskoleverksamhet för barn till
föräldrar som är föräldralediga ska omfatta högst 15 timmar i veckan

att

ta bort kravet på att placering på förskola ska omfatta minst 15 timmar i
snitt per vecka

att

i övrigt anta föreslagna ändringar av regler och tillämpningsföreskrifter
samt

att

förslaget till nya regler ska gälla från 1 juli 2001.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens februarisammanträde.
-------------------------------Yrkanden
Kerstin Andersson, s, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kerstin Anderssons förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

skollagens ändring avseende rätten till förskoleverksamhet för barn till
föräldrar som är arbetslösa ska omfatta högst 15 timmar i veckan

att

skollagens ändring avseende rätten till förskoleverksamhet för barn till
föräldrar som är föräldralediga ska omfatta högst 15 timmar i veckan

att

ta bort kravet på att placering på förskola ska omfatta minst 15 timmar i
snitt per vecka

att

i övrigt anta föreslagna ändringar av regler och tillämpningsföreskrifter
samt

att

förslaget till nya regler ska gälla från 1 juli 2001.

___________________
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Kommunfullmäktige
Akten
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2000.181 611
§ 18
Yttrande över återremitterad motion ”Garanterad barnomsorg under
föräldraledighet”
Gunther Dessin, v, har väckt motion angående garanterad barnomsorg under
föräldraledighet. I motionen framhålls att även barn som får syskon är i behov
av kamratkontakter och av de aktiviteter barnomsorgen kan erbjuda.
I motionen yrkas
att barn som får syskon har rätt att behålla sin barnsorgsplats 15 timmar per
vecka.
Förslag till yttrande
I förslag till yttrande redovisas tillgången till förskoleplacering i Karlskrona,
att det på central nivå tydligt anges att förskolan är bra för barnets egen skull
och att förskola borde vara alla barns rätt. Vidare redovisas de ändringar i
skollagen som bl a ger barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga
rätt till förskoleverksamhet minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.
Barn- och ungdomsnämnden instämmer generellt i motionen avseende att även
föräldraledigas barn bör ha tillgång till förskola för sin egen skull; för barns
lärande och utveckling. Detta är ju bl a också innebörden av att förskolan fått
en läroplan.
Enligt riksdagens beslut om ändring av skollagen har barn vars föräldrar är
föräldralediga rätt till förskoleverksamhet minst tre timmar pr dag eller 15
timmar i veckan. Denna rätt finns från 1 januari 2001.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

föreslå Kommunfullmäktige att tillstyrka motionen i enlighet med vad
skollagen föreskriver.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens februarisammanträde.
--------------------------
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget
att

föreslå Kommunfullmäktige att tillstyrka motionen i enlighet med vad
skollagen föreskriver.

___________________
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A Lindell
Kommunfullmäktige
Akten
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2000.380 106
§ 19
Yttrande över motion angående samverkansmodell mellan kommun,
landsting, försäkringskassan och länsarbetsnämnden
Centerpartiet har till Kommunfullmäktige ställt motion angående samverkansmodell mellan kommun, landsting, försäkringskassan och länsarbetsnämnden.
I motionen beskrivs hur invånarna i vårt samhälle kan få stöd i många olika
situationer. Detta stöd är emellertid uppdelat på en rad olika myndigheter med
olika specialiteter. Uppdelningen gör att samhållet har svårt att se helheten och
att kostnaderna för enskilda insatser har ökat.
I motionen föreslås en samarbetsmodell enligt följande:
- arbetet är en så viktig del i våra liv att arbetsförmedling inte kan ställas
utanför samarbetet
- ytterligare samverkanspartners kan vara arbetsgivare och ideella föreningar
- samordningen bör även gälla beslutsfattare, personal och lokaler
- en samverkan bör vara långsiktig
- utvecklingen ska komma underifrån och inte uppifrån. Det är också viktigt
att en ny organisation medverkar till att utveckla den politiska demokratin.
Målsättningen för samarbetet är en ny helhetssyn.
I motionen beskrivs även genomförandet och tillsättande av ledningsgrupp och
flera arbetsgrupper.
I motionen yrkas
att Karlskrona kommun tar initiativ till en utredning kring en samverkansmodell med ovan nämnda samarbetspartners.
Förslag till yttrande
Barn- och ungdomsnämnden instämmer generellt i motionens intentioner.
Samarbete mellan olika myndigheter kring ärenden som rör en enskild individ
bör vara till godo för den enskilde. Det bör också ge positiva effekter vad gäller
resursanvändandet; såväl ekonomiskt som på andra sätt. Vidare poängteras
de positiva erfarenheter som Barn- och ungdomsförvaltningen har av samarbetet med andra förvaltningar kring gemensamma barn i Kommunrådet
Svarte Petter.

2001-02-21

15

En utredning som syftar till att hitta en modell för samverkan mellan
myndigheter när det gäller stöd till människor som behöver hjälp kan bara vara
av godo. Det förslag som motionen innehåller skulle kunna ge struktur och
systematik för samarbete som framför allt gagnar den enskilde individen.
Med hänvisning till ovanstående instämmer Barn- och ungdomsnämnden i
motionens förslag att Karlskrona kommun tar initiativ till en utredning kring en
samverkansmodell.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

föreslå Kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.

-------------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Arbetsutskottet förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
_________________
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M Svensson
Kommunfullmäktige
Akten
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2000.335 610
§ 20
Yttrande över motion angående orättvis taxekonstruktion
Vänsterpartiet i Karlskrona föreslår i en motion daterad 2000-09-22 en
förändring av gällande barnomsorgstaxa.
Av motionen framgår bl a följande:
”Idag gäller för en flerbarnsfamilj med barnomsorg: För familjens andra och
tredje barn, betalas samma avgift som för första barnet upp till högst 400
kronor per barn och månad, oberoende av hur många omsorgstimmar
barnet/barnen har (1). En taxekonstruktion som ser vettig ut vid en första
anblick och det är den – för familjer som har en inkomst över 18.750 kr/mån.
En familj med en inkomst mellan 8.001 (vid inkomst under 8.000 kr/mån tas ej
barnomsorgsavgift ut) och 18.750 kronor förlorar på ovanstående taxekonstruktion. Något som framförallt blir uppenbart då ett syskon börjar i förskoleklass och i fritidsverksamhet.
Av denna anledning föreslår motionären ”att om en familj har en inkomst som
gör att deras barnomsorgsavgift, för barn 2 och barn 3, blir lägre om den räknas
efter taxetabell än efter gällande taxekonstruktion skall den lägre avgiften
gälla.”
Förslag till yttrande
I förslag till yttrande framgår att det i januari 2001 fanns 580 hushåll med total
inkomst i skiktet 8001 – 18.750 kronor. Av samtliga dessa hushåll är endast 37
stycken berörda, dvs skulle få en lägre avgift om den ändring görs som
motionären förespråkar. Den genomsnittliga sänkningen skulle vara ca 82
kronor per hushåll och månad. Detta innebär minskade intäkter för Barn- och
ungdomsförvaltningen med ca 34.000 kronor per år samt en programändring
i vårt datasystem vilket innebär kostnader på ca 20.000 kronor.
Då riksdagen den 24 november 2000 godkände regeringens proposition om
maxtaxa och allmän förskola m m, är det sannolikt att större förändringar av
gällande barnomsorgstaxa kommer redan vid årsskiftet 2001/2002. Större
programförändringar kommer då med stor sannolikhet att krävas redan under
hösten 2001.
Beslutsförslag
Med hänvisning till ovanstående föreslår Arbetsutskottet att Barn- och
ungdomsnämnden föreslår
att Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
----------------------
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Arbetsutskottet förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget
att

föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

_________________
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2001.42 001
A Lindell
Lokala styrelsen
Sturkö (rapport)
Akten

§ 21
Utvärdering av försöksverksamhet med lokal styrelse med
föräldramajoritet på Sturkö
Riksdagen har med anledning av propositionen om lokala styrelser med
föräldramajoritet inom skolan beslutat medge försöksverksamhet med lokala
styrelser i skolan. Syftet med försöksverksamheten är att pröva nya styrelseformer i skolan och vidga föräldrainflytandet.
Föräldrarådet och skolledningen vid Sturkö skola ansökte hösten 1997 om att
få starta försöksverksamhet med lokal styrelse med föräldramajoritet.
Barn- och ungdomsnämnden behandlade ärendet vid sammanträde 1997-10-12
och 1998-02-24 beslutade Kommunfullmäktige att ge Barn- och ungdomsnämnden tillstånd att överlåta befogenheter till lokala styrelser. Försöksverksamheten omfattar all verksamhet på Sturkö skola; grundskola, förskoleklass
och fritidshem. Karlskrona kommun anmälde 1998-06-29 till Skolverket om
inrättandet av försöksverksamhet med lokal styrelse på Sturkö.
Anita Lindell har sammanställt rapport angående utvärdering av försöksverksamheten. Rapporten innehåller följande moment:
Bakgrund
- Lokala styrelser med föräldramajoritet
- Syftet
- Motiv
- Risk för vuxendominans
Utvärdering
- Skolverket
- Utvärdering av lokal styrelse på Sturkö
Sammanfattning
Lokal styrelse på Sturkö
- Arbetsordning för lokal styrelse på Sturkö
Genomförande av utvärdering
- Områden för utvärdering
- Metoder
Redovisning av utvärdering
- Sammanfattning av enkätsvar från styrelsen
- Sammanfattning av enkätsvar från föräldrarna
- Sammanfattning av enkätsvar från personalen
- Redovisning av möte med den lokala styrelsen
- Redovisning av möte med elevrådet
- Granskning av protokoll från verksamhetsåren 1998/99 och 1999/00.
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Resultatredovisning
- Områden för utvärdering
- Styrelseformen med föräldramajoritet
- Har styrelse med föräldramajoritet inneburit ansvar och konkret inflytande
för föräldrarna?
- Styrelsens arbetsordning
- Styrelsens fortsatta arbete
- Tabell över områden som föräldrarna bör ha respektive faktiskt har inflytande
över
Slutdiskussion
- Ökat inflytande
- Styrelsens ansvarsområden
- Förslag till områden att utveckla
Redovisad rapport angående utvärdering av försöksverksamhet med lokal
styrelse med föräldramajoritet på Sturkö överlämnas till Barn- och ungdomsnämnden, till den lokala styrelsen samt till övriga rektorer. Rapporten skall
också delges föräldrar, personal och elever på Sturkö efter överenskommelse
med den lokala styrelsen och därmed skolledningen.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet ställer sig bakom rapporten och överlämnar densamma till
Barn- och ungdomsnämnden.
--------------------------Barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten och lägger densamma till
handlingar.
__________________
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P Olsson
A Giheden
Länsrätten
Akten
§ 22
Överklagande av beslut av Skolverkets beslut avseende friskolor
Skolverket har 2001-02-07 godkänt Nivestedska skolan som en fristående
grundskola med förskoleklass i Karlskrona kommun.
Yrkanden
Kerstin Andersson, s, yrkar att Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

överklaga Skolverkets beslut och samtidigt begära att överklagandet
hanteras i ett sammanhang tillsammans med tidigare överklagande
avseende friskolorna Montessori, Futurum och Riggen.

Claes Bothén, kd, yrkar avslag på Kerstin Anderssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Kerstin Anderssons yrkande om överklagande mot
Claes Bothéns avslagsyrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Kerstin Anderssons
yrkande.
__________________
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§ 23
Kurser och konferenser
Kommunrådet Svarte Petter, Karlskrona inbjuder till konferensen ”Att göra rätt
kan bli fel, men att göra fel kan bli rätt” den 30 mars 2001 på Utvecklingscentrum, Gullberna Park, Karlskrona.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar medge ordföranden Patrik Hansson och
Eva-Britt Dahlström att delta i ovannämnda konferens.
_________________
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K Edvinsson
I Bergström
A Söderström
A Eklund
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§ 24
Övriga frågor
1.

Inkomna skrivelser till Barn- och ungdomsnämnden

Thomas Nilsson, m, tar upp frågan om hur Barn- och ungdomsnämndens
ledamöter skall få tillgång till samtliga skrivelser som inkommer till Barn- och
ungdomsnämnden.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ärendelista över månadens inkomna
skrivelser skall föreligga vid nämndsammanträdena. På detta sätt får ledamöterna möjlighet att begära kopia av aktualiserade ärenden.
2.

Ansvar för beslut om stödinsatser

Jan-Olof Petersson, fp tar upp frågan om ansvar för beslut om stödinsatser.
En utvärdering av stödinsatserna presenterades för nämnden för ca 1 år sedan,
och Jan-Olof Petersson frågar vilka åtgärder som har gjorts eller planeras med
anledning av utvärderingen.
Anja Eklund redovisar vilka åtgärder som vidtagits, bl a vid diskussioner med
rektorerna angående elevvårdskonferenser, dokumentation, beslut m m.
Vidare har kommunjuristen haft en utbildning för rektorer, intendenter och
administrativ personal om lagstiftning och tolkning av lagstiftning.
Anita Lindell har gjort en manual för stöd i dessa frågor.
Utvecklingsfunktionen följer upp elevvårdsarbetet genom verksamhetsbesök
tillsammans med kontaktpolitikerna.
Rektorernas efterfrågan av stöd och hjälp när det gäller handläggning av
stödinsatser har minskat, vilket kan tyda på att de fått ett större helhetsgrepp
om denna verksamhet.
Uppföljning sker även i vår rapportserie; Redovisning av stödinsatser och
Kvalitetsredovisningar.
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A Eklund
3.

Kompetensutvecklingskatalog

Jan-Olof Petersson, fp ställer följande frågor om Utvecklingscentrums verksamhet och utbud:
1.
Påverkar våra anställda utbudet?
2.
Görs utvärderingar av utvecklingscentrums verksamhet?
3.
Varför är kursen EQ emotionell intelligens borttagen?
4.
Är det nämndens uppfattning att verksamhet och utbud är optimalt och
tillgodoser så många behov som möjligt hos våra anställda?
Anja Eklund ger förvaltningens svar på frågorna:
1.
Våra anställda påverkar utbudet genom tips och förslag om kurser dels
enskilt och dels via rektorer, dels via ämnesgrupper. Även förvaltningens
ledningsgrupp initierar kurser.
2.
Utvärdering av den anställdes kompetensutveckling bör ske i utvecklingssamtal chef/anställd. För Utvecklingscentrums del är verksamheten
intäktsfinansierad, vilket gör att antal anmälda deltagare anger om
utbudet bedöms som ändamålsenligt.
3.
Fanns inget intresse för kursen EQ , ej ens från dem som initierat kursen.
4.
Kursverksamheten är endast en del av den kompetensutveckling som ges
till personal. Katalogen är dessutom endast en del av tvecklingscentrums
verksamhet. Utvecklingscentrum har även ansvar för ITiS, handläggning
av EU-bidrag, upphandling av barnskötarutbidning, specialpedagogisk
utbildning, samordning av utbildningsbehov mellan rektorsområden och
skolor.
Kerstin Andersson, s, påtalar att Utvecklingscentrum är en del i en helhet
och skall vara en länk mellan rektorsområdena och skolorna.
___________________
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§ 25
Meddelanden
Kommunfullmäktige

1999.450 059
§ 184
Svar på motion om jämställdhet och offentlig
upphandling.
Motionen avslås.

Kommunfullmäktige

2000.92 042
§225
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2000.

Kommunfullmäktige

2001.72 102
§2
Avsägelser av kommunala uppdrag.
Ingela Magnewall har avsagt sig uppdraget som
ledamot i Barn- och ungdomsnämnden.
Fullmäktige godkänner avsägelsen.

Kommunfullmäktige

2000.361 624
§7
Överföring av skolhälsovårdsjournaler.
Kommunfullmäktige beslutar att skolhälsovårdspersonal vid friskolorna får tillgång till skolhälsovårdsjournaler.

Kommunfullmäktige

2000.105 312
§ 15
Svar på motion om cykelväg genom Kättilsmåla
samhälle.

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2001-01-12

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2001-02-12

Miljö- och byggnadsnämnden

1999.304 214
§ 39
Detaljplan för del av Allatorp 5:1, Karlskrona
kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden antar planen.

2001-02-21
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2000.230 214
§ 40
Detaljplan för del av Torstäva 14:1, Kalskrona
kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen.

2001-03-21

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 10.45

Beslutande

Patrik Hansson, s
Kerstin Andersson, s
Claes Bothén, kd
Roland Andréasson, s
Kerstin Andersén, s
Eva-Britt Dahlström, s
Rickard Ferm, s
Göran Eliasson, s
André Gustavsson, s
Ann-Louise Trulsson, m
Thomas Nilsson, m
Inga-Lill Siggelsten, kd
Karl-Gösta Svenson, m
Lohla De Bie, v
Gunilla Gustavsson, c
Jan-Olof Petersson, fp

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe (kl 08.30-08.50)
i ledamots ställe ( kl 08.50-10.45)
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
forts nästa sida

Utses att justera
Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-03-26 kl 16.30

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 26-33
Ordförande _______________________________________

Justerande _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2001-03-27
Intygar i tjänsten

2001-03-21

forts

Övriga deltagande

Göran Eliasson, s
Cecilia Eklund, s
Kerstin Jonsson, v
Lena Gustafsson, fp

ersättare (kl 08.50-10.45)
ersättare
ersättare
ersättare

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Mats Svensson
Solvig Ohlsson
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
ekonomichef
planeringschef
nämndsekreterare

Siv Holmberg
Eva Öhman

Kommunal
Kommunal

___________________________________________________________________

2

2001-03-21

A Eklund
C Ericsson
Akten

3

2001.39 600
§ 26
Aktuell information
1.

Redovisning av skolans datorer

Skolverket kartlade första gången tillgången på datorer i skolorna hösten 1993
efter samråd med Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet.
Därefter har en rapport utkommit från Skolverket vartannat år.
Christer Ericsson har gjort en sammanställning av redovisningen för dessa år
för Karlskronas del.
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar del av redovisningen.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________________
2.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera.
______________________

2001-03-21
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§ 27
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av ordföranden, barn- och ungdomschefen,
utvecklingschefen samt pedagogiske samordnaren redovisas vid sammanträdet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________

2001-03-21
M Svensson
P Olsson
Kommunstyrelsen
Akten
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2001.115 042

§ 27
Budgetuppföljning per den 28 februari 2001
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 687,5 mkr,
varav kommunbidraget utgör 616,7 mkr. Övriga externa och interna intäkter
utgör 71,2 mkr.
Resursfördelningen till de 13 rektorsområdena med förskola/grundskola utgör
460,5 mkr.
Barn- och ungdomsnämnden uppvisade i sitt bokslut 2000 ett negativt
ekonomiskt resultat på 5,4 mkr, vilket var ett sämre resultat än vad de
prognoser som togs fram under året visade. Det negativa resultatet
överensstämde i stort med det sammantagna resultatet för rektorsområdena.
Av det totala underskottet utgjorde ca 2,5 mkr, dvs ca hälften, förändring av
ferielöneskuld och semesterskuld till lärare och övrig personal. Av bokslutet
framgår också att det inom flera rektorsområden inte varit möjligt att anpassa
sig till de ekonomiska resurser som funnits att tillgå. En fördjupad analys
av det ekonomiska resultatet pågår i sju rektorsområden.
Fr o m år 2001 tillämpas en ny resursfördelningsmodell inom förvaltningen.
Denna modell skall framför allt ge rektorsområdena bättre budgetförutsättningar genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets
start. Justeringar kommer endast att göras för att kompensera eventuella
löneökningar under året.
Någon reserv för oförutsedda kostnader har inte budgeterats.
Händelser under år 2001
- byggnation av en ny förskoleavdelning på Hasslö
- upphandling av en ny förskola i Nättraby påbörjas
- utredning pågår för att försöka klargöra effekterna av maxtaxa, allmän
förskola för 4-5 åringar m m
- byggnation av Nättrabyskolan pågår
- förprojektering av f-9 skolor på Sunnadal och Trossö pågår
- fyra ansökningar om att starta friskolor fr o m höstterminen 2001 föreligger.
Prognos för 2001
Periodens resultat för driftbudgeten på -7,5 mkr är inte periodiserat. En samlad
bedömning är att förvaltningens resultatprognos för 2001 slutar på -7,8 mkr.
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Beräknade avvikelser
- kostnader för facklig tid
- särskola
- friskolor
(någon start av nya friskolor har ej budgeterats)
- rektorsområden
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- 0,2 mkr
- 0,4 mkr
- 0,8 mkr
- 6,4 mkr

Investeringsbudgeten är på totalt 8.365 tkr, efter att investeringsramen utökats
med 100 tkr för att utrusta en förskoleavdelning på Hasslö. Till detta kommer
858 tkr som inte utnyttjades under 2000 för utrustning/inventarier till NKC.
Förslag
Ordförande föreslår att budgetuppföljningen kompletteras med ytterligare
siffermaterial efter arbetsutskottets ekonomisammanträde 2001-03-16.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

överlämna budgetuppföljning för januari-februari 2001 till kommunstyrelsen

att

investeringsramen för 2001 utökas med 858 tkr på grund av ej utnyttjade
investeringsmedel 2000 samt

att

budgetuppföljningen kompletteras efter arbetsutskottets ekonomisammanträde 2001-03-16.

--------------------------Mats Svensson redovisar att det i samband med genomgång av anläggningsregistret har visat sig att tidigare års resultat inte belastats med kostnader
för avskrivningar i den utsträckning som borde ha varit fallet. När detta
rättas till uppkommer en negativ resultatpåverkan på –3,9 mkr. Denna
resultatpåverkan är av engångskaraktär.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
_________________________

2001-03-21

S Ohlsson
I Bergström
Akten
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§ 29
Utökat behov av förskoleverksamhet och information om maxtaxa
Maxtaxa
Solvig Ohlsson informerar om arbetet med maxtaxa. En arbetsgrupp med
representanter från Barn- och ungdomskontoret, samverkansområdena och
fackliga representanter arbetar med frågor kring maxtaxan.
Reformen innebär
- allmän förskola för fyra- och femåringar
- förskoleverksamhet för barn 1-5 år till arbetslösa eller föräldralediga
- maxtaxa i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
- kvalitetssäkring.
Vissa övergångsbestämmelser kommer att gälla.
Vidare redovisar Solvig Ohlsson en uppskattad kostnad för reformen och
vilka statsbidrag som kan förväntas utgå.
Utökat behov förskoleverksamhet
Solvig Ohlsson redovisar behovet av förskoleplatser i vissa kommundelar.
Flertalet föräldrar efterfrågar förskoleplats i sitt förstahandsval till barnomsorgen. Den kommundel som framför allt är i behov av fler förskoleplatser är Nättraby, men också Lyckeby och Rödeby saknar idag platser för
att kunna ge den service som föräldrarna efterfrågar.
Totalt sett minskar behovet av barnomsorgsplatser för 1-5 åringar något, jämfört med tidigare, medan behovet av omsorgstimmar ökar. De geografiska förändringarna av barnfamiljernas boende, den ökade omsorgstiden, föräldrarnas
önskemål, lagändringar och minskningen av antalet dagbarnvårdare gör att det
uppstått ett behov av nya platser i förskoleverksamheten.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

hos Kommunstyrelsen begära ökade medel för nyetablering av sex förskoleavdelningar. År 2001 med 1.810.000 kronor och med helårseffekter
år 2002 med 8.000.000 kronor.

Barn- och ungdomsnämnden föreslås vidare att besluta under förutsättning att
Kommunstyrelsen tillskjuter nya medel
att

två förskoleavdelningar etableras i Nättraby med start i augusti

att

två förskoleavdelningar etableras vid Vedebylund med start i maj 2002
(provisorisk lösning på Smörblommans förskola under byggtiden)

2001-03-21
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att

en förskoleavdelning etableras i Rödeby med start i augusti 2001

att

en förskoleavdelning etableras på Hästö med start i december 2001 samt

att

hos Tekniska nämnden begära att ovanstående projekt genomförs.

Yrkanden
Claes Bothén, kd, yrkar återremiss av ärendet.
Kerstin Andersson, s, yrkar bifall till Claes Bothéns yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels tjänstemannaförslaget och
dels Claes Bothéns yrkande om återremiss.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så ej skall ske.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar återremittera ärendet till Barn- och
ungdomskontoret för vidare beredning i samband med extra arbetsutskott
den 26 mars 2001.
____________________

2001-03-21
K Edvinsson
Samt R (IT-plan)
Akten
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2001 149 005
§ 30
IT-plan för Barn- och ungdomsförvaltningens administrativa verksamhet
år 2001
Kurt Edvinsson redovisar kommunens plan för utvecklingen av IT-verksamheten. I den övergripande IT-vision som framlagts, inleds en tydligare inriktning mot en mer service- och tjänstebaserad IT-utveckling, där medborgare/brukarperspektiv står i centrum. IT-arbetet knyts mer direkt till verksamheternas uttalade behov och efterfrågade tjänster där tekniken får en tydligare
funktion som stödprocess och verktyg.
För Barn- och ungdomsförvaltningens del skall IT-planen dels svara mot de
övergripande mål som finns i kommunens IT-verksamhet, dels spegla det
IT-stöd som krävs för att bedriva befintlig verksamhet samt den framtida
verksamhet som kommer att kräva IT-stöd.
IT-stöd finns inom administrationen på barn- och ungdomskontoret,
administrativa centrum, utvecklingscentrum, resurscentrum, skolsköterskor
samt vissa tillagningskök.
Tillgänglighet och infrastruktur
För ovanstående administrativa verksamheter är infrastrukturen utbyggd.
Av det totala antalet anställda nås dock endast ca 7 %. Personalen på skolor
och förskolor kan således inte ta del av den information som finns i systemen.
En successiv utbyggnad är nödvändig. Detta aktualiseras ytterligare av
kommunstyrelsebeslut om e-handel.
Mål för 2001
- Upphandling av verksamhetssystem samt utbildning för måltidspersonalen
fullföljes.
- Installation av verksamhetssystem samt utbildning för skolsköterskor fullföljes.
- Påbörja utbyggnad av infrastruktur för kommunikation till skolor och förskolor.
- Efterhand utrusta personalarbetsplatser på förskolor och skolor.
- Påbörja införande av e-handel.
- Utveckla och anpassa förvaltningens hemsida enligt de kommunövergripande
riktlinjer som fastställts.
Hårdvara
Förvaltningens persondatorer har under 2000 uppgraderats samt i vissa fall
har systemenheterna bytts ut. Samtliga maskiner uppfyller de krav som f n
ställs från IT-enheten. Inventering av samtliga administrativa datorer, skrivare
och kommunikationsutrustning har gjorts.
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Mål för 2001
- Upprätta en plan för kommunikation till samtliga förskolor och skolor samt
utrustning till personalarbetsplatser.
- Upprätta en prioriteringslista samt uppgradera utrustning så långt detta är
möjligt inom fastställda ekonomiska ramar.
Verksamhet och arbetsformer
För att nå de uppsatta målen måste arbetet med IT-utveckling ske med utgångspunkt från en helhetssyn på kort och lång sikt. Det gäller dels att utifrån
befintliga system och applikationer gå vidare och använda dessa fullt ut och
dels gå vidare i den fortsatta utvecklingen inom IT-området. Nya rutiner måste
arbetas fram som är anpassade till befintligt IT-stöd för att öka användareffektiviteten. Avsikten är också att nå ut externt och erbjuda tjänster på nätet
till kommuninvånarna.
Mål för 2001
- Gå igenom arbetsrutiner i kombination med IT-stöd.
- Fortsatt utveckling av förvaltningens hemsida med bl a utveckling av tjänster
på nätet.
Ärendet kommer att kompletteras med kostnadsredovisning till nämndsammanträdet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

fastställa IT-plan för Barn- och ungdomsförvaltningens administrativa
verksamhet 2001.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
ovanstående förslag.
--------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Arbetsutskottets förslag.
__________________

2001-03-21
I Bergström
Intagn.nämnd
Akten
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1999.57 001

§ 31
Utseende av ersättare i intagningsnämnden
Thomas Nilsson, m, har i skrivelse avsagt sig uppdraget som ersättare i
intagningsnämnden för gymnasieskolan och kommunala vuxenutbildningen.
Yrkande
Karl-Gösta Svenson, m, föreslår att Marie-Louice Norethun, m utses till
ersättare.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

utse Marie-Louice Norethun, m, till ersättare i intagningsnämnden för
gymnasieskolan och kommunala vuxenutbildningen.

________________

2001-03-21

I Bergström
Akten
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2001.150 001 (Arbetsutskott)
2001.66 001 (Kontaktpolitiker)
§ 32
Övriga ärenden
1.

Utseende av ledamot och ersättare i Arbetsutskottet

I arbetsutskottet föreligger en vakans då ordinarie ledamoten Ingela
Magnewall avsagt sig uppdraget som ledamot i Barn- och ungdomsnämnden.
Ordföranden föreslår att nuvarande ersättaren i arbetsutskottet Lohla De Bie, v,
utses till ordinarie ledamot.
Lohla De Bie föreslår att Kerstin Jonsson, v, utses till ersättare i arbetsutskottet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

utse Lohla De Bie, v, till ordinarie ledamot i arbetsutskottet och
Kerstin Jonsson, v, till ersättare i arbetsutskottet.

_________________
I Bergström
Berörda områden
Akten

2.

Utseende av kontaktpolitiker

Uppdraget som kontaktpolitiker i Lyckeby inkl särskolan, Kronotorp,
Fyruddens skola, Skutan föräldrakooperativ och Friskolan Svettpärlan
är vakant då Ingela Magnewall avsagts sig uppdraget som ledamot i
Barn- och ungdomsnämnden.
Lohla De Bie föreslår att Kerstin Jonsson, v, utses till kontaktpolitiker
i ovanstående områden.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att utse Kerstin Jonsson, v, till kontaktpolitiker i Lyckeby inkl särskolan,
Kronotorp, Fyruddens skola, Skutan Föräldrakooperativ och Friskolan
Svettpärlan.
___________________

2001-03-21
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Förskollärare/fritidspedagogutbildning

André Gustavsson, s, informerar om att han vid ett möte i Fågelmara träffat
barnskötare som studerar till förskollärare/fritidspedagog, delvis på sin fritid.
Det är 30 st barnskötare som går utbildningen och av dessa blir ej 15 klara med
utbildningen till hösten och får således ej sin högskoleexamen då poäng saknas.
André Gustavsson ställer frågan om ej Barn- och ungdomsnämnden kan tillskjuta medel för denna utbildning.
Ordföranden genmäler att inga centrala medel finns budgeterade och att
budgetläget är sådant, att medel och ansvar för utbildningen åligger respektive rektor.
I Bergström

4.

Information om mellanöstern

Karl-Gösta Svenson informerar om att både Cecilia Eklund och Ann-Louis
Trulsson har stor kunskap och erfarenhet vad gäller mellanösterproblematiken.
Han föreslår att ett av nämndens sammanträden förläggs till en skola och att
Cecilia och Ann-Louise får möjlighet att under en timmes tid prata med och
informera högstadieeleverna om denna problematik.
Ordföranden återkommer med besked om datum.
5.

Information om nämndens ärenden

Ordföranden informerar om att en pärm med förteckning över skrivelser till
och från nämnden/förvaltningen finns tillgänglig och cirkulerar under
sammanträdets gång.
6.

Information om programmet Uppdrag granskning

Ordföranden informerar om att ett TV-team från programmet Uppdrag
granskning, SVT gjort ett entimmes program om fristående skolor och
konsekvenser för kommunens skolor. Som en del i detta inslag besökte
TV-teamet friskolor och kommunala skolor i Karlskrona under tre dagar och
filmade och intervjuade olika personer.

2001-03-21
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K Kjellgren
7.

Avtackning av Kjell Kjellgren

Ordföranden meddelar att han inbjudit avgående förvaltningschefen Kjell
Kjellgren till dagens sammanträde för en officiell avtackning.
Då nämndens sammanträde blir kortare än planerat uppdrar nämnden åt
presidiet att framföra ett tack för ett förtjänstfull arbete samt överlämna gåva från
nämnden vid efterföljande lunch.
____________________
8.

Överklagande fristående skolor

Ordföranden informerar om att förvaltningen till Länsrätten i Stockholm, på
nämndens uppdrag, lämnat yttrande över skolverkets yttrande rörande Karlskrona
kommuns, Barn- och ungdomsnämndens överklagande av Skolverkets beslut
avseende Nivestedtska skolan.
______________
9.

Mail-adresser

Gunilla Gustavsson, c, framför önskemål om att ledamöternas mail-adresser
uppdateras.
Ordföranden uppmanar ledamöter och ersättare att lämna sina mail-adresser
till Ingrid Bergström som uppdaterar adresslistan. Dessa adresser kommer då
att finnas tillgängliga både i förvaltningen och på kommunens hemsida.
______________________
10.

Extra sammanträde

Barn- och ungdomsnämnden uppdrar till arbetsutskottet att finna en tid för ett
extra nämndsammanträde angående budgetanpassningar.
______________________
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§ 33
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2000.92 042
§ 33
Bokslut 2000 för Karlskrona kommun.

Kommunfullmäktige

2001.72 102
§ 19
Avsägelser av kommunala uppdrag
Mattias Lindgren, s, har avsagt sig uppdraget
som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden.

Kommunfullmäktige

2001.72 102
§ 20
Kommunala val
Lohla De Bie, v, utses till ledamot och
Kerstin Jonsson, v, utses till ersättare i
Barn- och ungdomsnämnden t o m 2002-12-31.

Kommunfullmäktige

2001.323 003
§ 24
Ändring av reglemente för Barn- och ungdomsnämnden.

Kommunfullmäktige

1998.240 001
§ 29
Svar på motion ”Stärk den lokala demokratin –
förändra nämndindelningen och stärk fritidspolitikernas roll”.

Intagningsnämnden

Protokoll från sammanträde 2001-03-01.

Lena Ohlsson, Nättraby

Tack för uppvaktning på 50-årsdag.

__________________

2001-04-18

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunstyrelsens sessionssal
Kl 08.30 – 14.15

Beslutande

Patrik Hansson, s
Christina Mattisson, s
Claes Bothén, kd
Roland Andréasson, s
Kerstin Andersén, s
Eva-Britt Dahlström, s
Rickard Ferm, s
Göran Eliasson, s
André Gustavsson, s
Annicka Engblom, m
Ann-Louice Trulsson, m
Thomas Nilsson, m
Marie-Louice Norethun, m
Karl-Gösta Svenson, m
Lohla De Bie, v
Bo Palmgren, c
Jan-Olof Petersson, fp

1

ordförande (ej närv kl 08.50-09.20)
1:e vice ordförande (i ordf ställe 08.50-09.20)
2:e vice ordförande
ledamot (kl 08.30-12.00)
ledamot
ledamot
ledamot (fr o m 08.45)
i ledamots ställe (kl 08.30-08.45, 13.30-14.15)
i ledamots ställe
ledamot (kl 08.30-12.00)
i ledamots ställe (kl 13.30-14.15)
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
forts nästa sida

Utses att justera

Bo Palmgren

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-04-24 kl 15.00

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 34-43
Ordförande _______________________________________

Justerande _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2001-05-16
Intygar i tjänsten

2001-04-18

forts

Övriga deltagande

Göran Eliasson, s
Cecilia Eklund, s
Eva-Marie Malmgren, s
Ann-Louise Trulsson, m
Kerstin Jonsson, v
Lena Gustafsson, fp

ersättare (kl 08.45-12.00)
ersättare (fr kl 08.45)
ersättare
ersättare (kl 08.30-12.00)
ersättare
ersättare

Per Olsson
barn- o ungdomschef
Kurt Edvinsson
kanslichef
Anja Eklund
utvecklingschef
Mats Svensson
ekonomichef
Ingrid Bergström
nämndsekreterare
___________________________________________________________________
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§ 34
Aktuell information
1.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera vid dagens sammanträde.
2.

Välkomsthälsning

Ordföranden hälsar 1:e vice ordföranden Christina Mattisson, s, välkommen
i Barn- och ungdomsnämnden.
3.

Tackbrev

Ordföranden läser upp tackbrev från förre förvaltningschefen Kjell Kjellgren
och förre rektorn Sune Ahlgren.
______________________
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§ 35
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av barn- och ungdomschefen, utvecklingschefen samt av rektorerna i Trossö och rektorerna och intendenten i Wämö
rektorsområde redovisas vid sammanträdet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________
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2001.02 042
L-gruppen
Samtl R
Akten
§ 36
Budgetanpassningar 2001
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott uppdrog vid sammanträde
2001-02-14 åt Barn- och ungdomskontoret
att

tillsammans med skolledning och intendenter analysera och under 3-4
månader genomföra månadsvisa uppföljningar av bokslutet och
återrapportera till Arbetsutskottet under år 2001 (gäller Trossö, Wämö,
Spandelstorp, Holmsjö, Fågelmara, Jämjö och Lyckeby rektorsområden).

Barn- och ungdomskontoret har tillsammans med skolledning gjort fördjupad
analys av bokslut 2000 samt med utgångspunkt av budgetuppföljning per
2001-02-28 gjort prognos per rektorsområde samt lämnat besparingsförslag
och konsekvenser av dessa för att uppnå ett resultat i balans per 2001-12-31.
Mats Svensson redovisade vid arbetsutskottets sammanträde 2001-03-16
ovanstående analys och lämnade kompletterande material från rektorsområdena och analyser av olika besparingsförslag.
Arbetsutskottet beslutade att uppdra till Barn- och ungdomskontoret att se över
och kostnadsberäkna de olika förslagen.
Ordföranden, Claes Bothén och förvaltningsledningen har diskuterat ärendet
med kommunledningen och ger en redovisning till arbetsutskottet.
Mats Svensson redovisade vid arbetsutskottets sammanträde 2001-03-26 olika
åtgärdsförslag för att förhindra att en negativ budgetavvikelse uppstår 2001.
Arbetsutskottet uppdrog åt Barn- och ungdomskontoret att kostnadsberäkna
och upprätta konsekvensbeskrivningar av åtgärdsförslaget samt att komplettera
med förteckning över nya besparingsområden. I övrigt uppmanades rektorerna
till verkställande av åtgärder för att nå ett resultat i balans i de olika rektorsområdena.
I dagsläget uppvisar förvaltningens ekonomi en obalans på ca 11,8 mkr.
Förvaltningen kommer att tillföras ytterligare 6 mkr. 3 mkr är ett engångsbelopp som skall användas till de ökade avskrivningskostnaderna på 3 mkr,
som belastar resultatet under 2001 pga tidigare felaktigheter i anläggningsreskontran. Resterande 3 mkr är ett tillskott som gäller även kommande år.
Efter dessa tillskott återstå 5,8 mkr som förvaltningen måste spara genom egna
åtgärder.
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Förvaltningsledningen redovisar kostnadsberäkningar och konsekvenser av de
åtgärdsförslag som återstår.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1.att resterande underskott, 5,8 mkr, måste sparas genom egna åtgärder
enligt följande:
4,5 mkr skall sparas i rektorsområdena för att få balans i ekonomin
2001-12-31
0,3 mkr skall sparas från verksamhet 470 Centralt budgeterade kostnader
0,7 mkr skall läggas ut som ett generellt sparbeting i rektorsområdena
inkl särskolan
0,3 mkr skall sparas inom rektorsorganisationen
Då förvaltningsledningens bedömning är att Spandelstorps rektorsområde
kommer att ha svårigheter att nå balans i ekonomin till årsskiftet, föreslås
Barn- och ungdomsnämnden besluta
2.att centrala medel budgeteras (av tillskottet på 3 mkr) för att täcka upp
ett befarat underskott i Spandelstorps rektorsområde.
Då MBL-förhandling äger rum 2001-04-17 föreslår arbetsutskottet att Barnoch ungdomsnämnden tar ställning till ärendet vid nämndens aprilsammanträde.
-------------------------Förvaltningschefen redovisar utfallet av MBL-förhandling § 11, 2001-04-17.
Mats Svensson lämnar följande förtydligande och tillägg till tjänstemannaförslaget.
Ovan redovisade 5,8 mkr reduceras med 4,5 mkr till 1,3 mkr genom att
rektorsområdena uppnår balans i respektive budget till 2001-12-31.
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Med anledning av Barn- och ungdomsnämndens återremittering av ärende
angående utökat behov av förskoleverksamhet vid sammanträde 2001-03-21
föreslås följande
3.att upphandling av ny förskoleavdelning i Nättraby sker med start först
fr o m 2002-01-01
4.att reserverade medel, ca 1 mkr, för ny förskoleavdelning i Nättraby under
2001 används för att förskolan Smörblomman skall kunna hålla öppet
under 2001
5.att övriga delar i det återremitterade ärendet kring eventuell utbyggnad av
förskoleverksamheten avvaktas, bl a med tanke på utredningen kring
maxtaxa m m.
Yrkanden
Ordföranden yrkar följande tilläggsattsats
att förvaltningschefen får i uppdrag att verkställa besparingen i rektorsorganisationen om 0,3 mkr.
Claes Bothén, kd, yrkar bifall till förvaltningen förslag samt förvaltningschefens uppdrag. Vidare yrkar Claes Bothén på borgerliga gruppens vägnar
följande tilläggsförslag
1.att uppdraget kring en anpassning av skolorganisationen, beroende på elevförändringar, redovisas i nämnden för beslut i juni 2001
2.att Barn- och ungdomsnämnden stoppar förprojekteringen av en f-9 skola
på Rosenfeldt
3.att Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram ett
förslag för resursfördelning inom barnomsorgen som bygger på
”friskolepengen”. Beloppet ska följa det enskilda barnet.
4.att Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett underlag
för godkännande av enskild utförare av barnomsorgsverksamhet, vilket
behövs för att erhålla ovanstående ersättning.
Christina Mattisson, s, yrkar bifall till förvaltningens förslag och förvaltningschefens uppdrag. Vidare yrkar hon bifall till Claes Bothéns första att-sats och
avslag på att-satserna 2-4 samt yrkar följande tilläggsattsats
att skolplanen skall ligga till grund för arbetet med att uppnå balans i
berörda rektorsområdes budgetar 2001.
Lohla De Bie, v, yrkar bifall till förvaltningens förslag och Christina
Mattissons tilläggsförslag samt avslag på Claes Bothéns fyra att-satser.
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Bo Palmgren, c, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och Christina
Mattissons tilläggsyrkande samt bifall till Claes Bothéns fyra att-satser.
Claes Bothén, kd yrkar bifall till Christina Mattissons tilläggsförslag.
Propositionsvägran
Ordföranden meddelar att han ej tänker ställa Claes Bothéns att-satser 3 och 4
under proposition då dessa ej tillhör ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget och uppdraget åt
förvaltningschefen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslagen.
Ordföranden ställer proposition på Christina Mattisons tilläggsyrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns första att-sats.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns andra att-sats.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå förslaget.
Votering
Claes Bothén begär votering.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller
Claes Bothéns förslag röstar ja, den som avslår detsamma röstar nej.
Ja
Patrik Hansson, s
Christina Mattisson, s
Claes Bothén, kd
Kerstin Andersén, s
Eva-Britt Dahlström, s
Rickard Ferm, s
Thomas Nilsson, m
Karl-Gösta Svenson, m
Lohla De Bie, v
Bo Palmgren, c
Jan-Olof Petersson, fp
André Gustavsson, s
Göran Eliasson, s
Marie-Louice Norethun, m
Ann-Louise Trulsson, m

Nej
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster mot 8 nej-röster beslutat
att ej bifalla förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
1.att kvarstående budgetunderskott om 1,3 mkr skall sparas enligt följande:
0,3 mkr skall sparas från verksamhet 470 Centralt budgeterade kostnader
0,7 mkr skall läggas ut som ett generellt sparbeting i rektorsområdena
inkl särskolan
0,3 mkr skall sparas inom rektorsorganisationen
2.att centrala medel budgeteras (av tillskottet på 3 mkr) för att täcka upp
ett befarat underskott i Spandelstorps rektorsområde
3.att förvaltningschefen får i uppdrag att verkställa besparingen i rektorsorganisationen om 0,3 mkr
4.att upphandling av ny förskoleavdelning i Nättraby sker med start först
fr o m 2002-01-01
5.att reserverade medel, ca 1 mkr, för ny förskoleavdelning i Nättraby under
2001 används för att förskolan Smörblomman skall kunna hålla
öppet under 2001
6.att övriga delar i det återremitterade ärendet kring eventuell utbyggnad av
förskoleverksamheten avvaktas, bl a med tanke på utredningen kring
maxtaxa m m.
7.att uppdraget kring en anpassning av skolorganisationen, beroende på
elevförändringar, redovisas i nämnden för beslut i juni 2001 samt
8.att skolplanen skall ligga till grund för arbetet med att uppnå balans i
berörda rektorsområdes budgetar 2001.
Reservationer
Borgerliga gruppen lämnar skriftlig reservation till förmån för eget förslag.
Claes Bothén, kd reserverar sig mot ordförandens beslut att ej ta upp till
proposition hans tredje och fjärde att-sats.
Särskilt yttrande
Bo Palmgren, c, lämnar särskilt yttrande vilket bifogas protokollet.
_____________________

2001-04-18

A Eklund
A Lindell
Samtl R (rapport)
Akten
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2001.138 619

§ 37
Kvalitetsredovisning
Skolor samt kommuner och landsting är skyldiga att årligen upprätta skriftliga
kvalitetsredovisningar som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och
utvärderingen av arbetsplanen respektive skolplanen.
Karlskrona kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen, har upprättat kvalitetsredovisning för tredje året. De åtgärder för förbättrad måluppfyllelse som anges
i kvalitetsredovisningen 2000 är viktiga grundstenar för arbetet under 2001. De
är invägda i den utvärderingsplan som upprättats för 2001, och resultat och
måluppfyllelse kommer att redovisas i nästkommande kvalitetsredovisning.
Kvalitetsredovisningen bygger bl a på resultatet från kvalitetsredovisningar
från de olika rektorsområdena samt den analys som Barn- och ungdomskontoret gjort. Kvalitetsredovisningen omfattar följande områden:
MÅL
- Prioriterade områden i Skolplanen
- Beskrivning av måldokument
- Åtgärder för att uppnå målen
RESULTAT
- Kommunens system för utvärdering/utveckling
- Systematisk uppföljning och utvärdering
- Organisation för insamling av resultat och utvärdering
- Resultat från Barn- och ungdomskontorets egen uppföljning och utvärdering
(Rapportserie)
- Översikt över rektorsområdenas system för egen kontroll
RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE
- Hur bedömningar av resultaten hanteras
- Målområde ”Barns och ungdomars lärande och utveckling”
- Resultat
- Måluppfyllelse
- Målområde ”Barn och ungdomar – inflytande och ansvar”
- Resultat
- Måluppfyllelse
- Målområde ”Organisation och ledning”
- Resultat
- Måluppfyllelse
- Övriga målområden i skolplanen
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UTVECKLING
- Åtgärder för förbättrad måluppfyllelse
- Utveckling – utvärdering 2001
- Kvalitetsarbete 2001
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

godkänna och fastställa kvalitetsredovisning för år 2000 för Barn- och
ungdomsnämndens verksamhet samt

att

kvalitetsredovisningen för 2000 utgör ytterligare en byggsten i förbättringsarbetet under 2001.

--------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Ordföranden återkommer till nämnden vid senare tillfälle med förslag till en
heldagskonferens kring kvalitetsfrågor.
_______________
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2001.47 629
A Lindell
Kommunfullm.
Akten
§ 38
Yttrande över motion angående Service Learning i grundskolan
Barn- och ungdomsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motion av
centerpartiet angående Service Learning i grundskolan.
Bakgrunden är att ungdomsproblemen, våldet, skadegörelsen, missbruket osv
enligt motionärerna beror på avsaknad av gemensamma värderingar.
I motionen beskrivs Service Learning som en medborgarutbildning; att göra
barn och ungdomar socialt medvetna. Detta sker bäst genom praktisk tillämpning. Motionärerna hänvisar till Pilevallsskolan i Trelleborg där Service
Learning tillämpas från år 4. Eleverna praktiserar en vecka ute i de kommunala
förvaltningarna. Tillsammans med vuxna utför eleverna arbetsuppgifter som är
lämpliga för dem.
Resultatet har blivit att skadegörelse och mobbing minskat, barnen har blivit
mer socialt medvetna, vilket bidrar till större hänsynstagande till omgivningen.
Motionen avslutas med förslaget
”Centerpartiet finner arbetssättet så intressant
att vi föreslår kommunfullmäktige besluta ge Barn- och ungdomsnämnden i
uppdrag att undersöka möjligheterna att införa service Learning i
kommunens skolor.”
I förslag till yttrande framgår bl a
Generellt kan sägas att Barn- och ungdomsnämnden instämmer i motionens
intention om att möten mellan människor gagnar inte bara den enskilde utan
även samhället i stort. Möten mellan yngre och äldre, mellan människor med
olika kulturell bakgrund osv. skapar förutsättningar för att motverka främlingskap och avståndstagande mellan grupper i vårt samhälle. Exempel på detta
är ett pågående samarbete mellan Barn- och ungdomsförvaltningen och
Litorina folkhögskola där seniorer utbildas för att ideellt gå in som vuxna
resurser i förskoleverksamhet, skola och fritidshem.
Syftet med Service Learning är i enlighet med läroplanens (Lpo94) grundläggande värden. Huruvida Karlskrona kommuns skolor ska införa Service
Learning som en metod för att nå måluppfyllelse är dock något som varje
rektor tillsammans med sin personal måste få avgöra. I enlighet med vad
målstyrning står för ska politikerna ange målen och rektorerna avgöra vilka
metoder som krävs för att uppnå målen.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

ge förvaltningen i uppdrag att informera rektorerna om Service Learning

att

undersöka om det finns intresse för utbildning om arbetssättet hos dem
som är berörda

att

till Kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan.

------------------------Yrkande
Ordföranden föreslår en korrigering av yttrandet så att det framgår att
motionen är besvarad.
Bo Palmgren, c, yrkar bifall till ordförandens förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

ge förvaltningen i uppdrag att informera rektorerna om Service Learning

att

undersöka om det finns intresse för utbildning om arbetssättet hos dem
som är berörda

att

till Kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan och att därmed motionen
anses besvarad.

_________________
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I Bergström
Akten
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2001.150 001
§ 39
Utseende av vice ordförande i arbetsutskottet
Då vice ordförande i arbetsutskottet Kerstin Andersson utsetts till ordförande i
Utbildningsnämnden föreligger en vakans i arbetsutskottet.
Ordföranden föreslår att Christina Mattisson, s, utses till vice ordförande i
arbetsutskottet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

utse Christina Mattisson till vice ordförande i arbetsutskottet.

_________________

2001-04-18

Berörda områden
C Mattisson
Akten
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2001.66 001
§ 40
Utseende av kontaktpolitiker
Uppdraget som kontaktpolitiker i Trossö rektorsområde inkl särskolans
frivilliga skolformer, Amiralitetsskolan, Fantasi personalkooperativ,
Stumholmens föräldrakooperativ och friskolan Galären är vakant då
Kerstin Andersson lämnat nämnden för andra uppdrag.
Ordföranden föreslår att Christina Mattisson, s utses till kontaktpolitiker
i ovanstående områden.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

utse Christina Mattisson, s, till kontaktpolitiker i Trossö rektorsområde
inkl särskolans frivilliga skolformer, Amiralitetsskolan, Fantasi
personalkooperativ, Stumholmens föräldrakooperativ och friskolan
Galären.

_______________
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I Bergström
§ 41
Kurser och konferenser
Kommunförbundet Kronoberg inbjuder till konferensen Att förebygga,
upptäcka och stoppa mobbning den 22 maj 2001 i Växjö.
Bo Palmgren, c och Thomas Nilsson, m, anmäler intresse för deltagande
i konferensen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

Bo Palmgren, s och Thomas Nilsson får deltaga i ovannämnda
konferens.

__________________
Peter Skogsberg, lärare vid Sunnadalsskolan har översänt inbjudan till
Teaterföreställningen Skeppsgosseliv den 10 maj i Sparresalen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

medge de av nämndens ledamöter som har tillfälle att närvara vid teaterföreställningen.

__________________
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§ 42
Övriga ärenden
1.

Eventuellt överklagande av Länsrättens beslut angående friskolor

Ordföranden redovisar Länsrättens beslut att avslå Barn- och ungdomsnämndens överklagande av Skolverkets beslut att medge rätt till bidrag till
friskolorna Karlskrona Montessoriskola AB, Futurum och Riggen.
Domen var ej enhällig då en nämndeman anmälde skiljaktig mening till
fördel för Karlskrona kommun.
Yrkande
Ordföranden föreslår efter samråd med socialdemokratiska gruppen att
Barn- och ungdomsnämnden skall avstå från överklagande till Kammarrätten.
Karl-Gösta Svenson, m, yrkar å borgerliga gruppens vägnar bifall till
ordförandens förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

avstå från överklagande till Kammarrätten i ovanstående tre friskoleärenden.

_________________
2.

Beslut av länsrätten angående överklagande av förvaltningens
beslut i ärende avseende ekonomiskt bidrag till friskolan Galären

Friskolan Galären har ansökt om extra ekonomiskt bidrag för en assistenttjänst inför läsåret 2001-2002.
Förvaltningschefen har i skrivelse 2001-03-13 meddelat att inte ytterligare
bidrag till friskolan Galären medges. Friskolan Galären har därefter överklagat
förvaltningschefens beslut.
Förvaltningschefen har 2001-04-05 översänt överklagandet till Länsrätten
för prövning.
Ordföranden meddelar att Länsrätten i domslut 2001-04-11 beslutat avvisa
överklagandet, då det svar friskolan Galären erhållit från förvaltningschef
Per Olsson inte utgör något överklagbart beslut.
____________________
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Kommunal Skolriksdag

Claes Bothén, kd, överlämnar skriftlig redogörelse från Kommunal Skolriksdag
den 29-30 mars i Stockholm.
__________________
4.

Avtackning av Kerstin Andersson

Ordföranden avtackar Kerstin Andersson, som efter 2 år lämnar uppdraget som
1:e vice ordförande i nämnden för ett nytt uppdrag som ordförande i Utbildningsnämnden.
Ordföranden tackar Kerstin Andersson för allt stöd i nämndsarbetet och för
hennes fantastiska engagemang i frågor som rör barn och ungdomar.
Ordföranden ser fram emot ett utökat samarbete med Kerstin och övriga
ledamöter i Utbildningsnämnden.
Kerstin Andersson tackar för tiden som 1:e vice ordförande i Barn- och
ungdomsnämnden och det positiva arbetsklimat som varit i nämnden
och ser fram emot samarbetet på politisk nivå, då ett gott samarbete redan
finns på tjänstemannanivå.
Claes Bothén, kd, tackar Kerstin Andersson på den borgerliga gruppens
vägnar.
____________________
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§ 43
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2001.168 003
§ 53
Svar på revisionsrapport och sammanställning
av ändringar i och nytryck av kommunstyrelsens
delegationsordning

Kommunfullmäktige

2001.73 102
§ 34
Avsägelser av kommunala uppdrag
Kerstin Andersson har avsagt sig uppdraget
som ledamot/1e vice ordförande i Barn- och
ungdomsnämnden
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen

Kommunfullmäktige

2001.72 102
§ 35
Kommunala val
Christina Mattisson, s, utses till 1:e vice
ordförande i Barn- och ungdomsnämnden

Kommunfullmäktige

2001.158 001
§ 39
Förslag till ny nämndorganisation

Tekniska nämnden

2001.164 292
§ 39
Ny idrottsanläggning vid Sunnadalsskolan

Skolverket

2001.160 047
Statsbidrag till personalförstärkningar i skola
och fritidshem bidragsåret 2001/02

Lokala styrelsen
Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2001-03-12
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Kjell Kjellgren

Ett stort tack för gåva som överlämnades av
Barn- och ungdomsnämndens presidium.
Barn- och ungdomsnämnden tillönskas all
tänkbar framgång i sin strävan att skapa goda
villkor för barn och ungdomar i Karlskrona
kommun.

Sune Ahlgren

Ett varmt tack för den trevliga avskedsgåvan
i samband med pensionsavgång och för de 34
åren i Karlskrona kommuns tjänst.

___________________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 14.20

Beslutande

Patrik Hansson, s
Christina Mattisson, s
Claes Bothén, kd
Roland Andréasson, s
Kerstin Andersén, s
Eva-Britt Dahlström, s
Rickard Ferm, s
Göran Eliasson, s
Annicka Engblom, m
Thomas Nilsson, m
Marie-Louice Norethun, m
Ann-Louise Trulsson, m
Kerstin Jonsson, v
Bo Palmgren, c
Jan-Olof Petersson, fp

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot (fr 8.50)
ledamot
ledamot (fr 08.40)
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
ledamot

Övriga deltagande

Cecilia Eklund, s

ersättare (fr 08.45)

1

forts nästa sida

Utses att justera

Roland Andréasson

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-05-29 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 44 - 58
Ordförande _______________________________________

Justerande _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
2001-05-30
Intygar i tjänsten

2001-05-23

forts

Övriga deltagande

Per Olsson
barn- o ungdomschef
Kurt Edvinsson
kanslichef
Anja Eklund
utvecklingschef
Mats Svensson
ekonomichef
Solvig Ohlsson
planeringschef
Christer Fors
PA-chef
Anders Giheden
central rektor
Anita Lindell
pedagogisk samordnare
Ingrid Bergström
nämndsekreterare
___________________________________________________________________
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2001-05-23

C Fors
S Ohlsson
Akten

3

§ 44
Aktuell information
1.

Lokala kollektivavtalet – förhandlingsläget

Christer Fors informerar om centrala avtalet – skolutveckling och löner, samt om
löneförhandlingarna lokalt med lärarförbunden.
Arbetsgivaren har lämnat slutbud den 3 maj 2001. Arbetsgivaren och lärarförbunden har ej kunnat nå enighet. Varje kommun som inte kan nå enighet skall
informerar Kommunförbundet dels om arbetsgivarens slutbud och dels
lärarförbundens krav. Om många kommuner ej kan nå enighet kan detta resultera
i att det centrala avtalet sägs upp. I Karlskrona kommer dock förhandlingarna att
återupptas den 23 maj.
Arbetsutskottet beslutar delge nämnden informationen.
--------------------------------Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________________
2.

Köredovisning april 2001

Köredovisning t o m april månad 2000 redovisas. Redovisningen omfattar
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna
1-5 år är 0 barn, medan känd framtida väntelista t o m januari 2002 är 431 barn.
Därutöver finns 19 barn till arbetssökande.
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 0 barn, medan framtida känd väntelista
är 56 barn. Därutöver finns 26 barn till arbetssökande.
Vidare redovisas den totala omplaceringskön för barn i åldrarna 1-5 år som
omfattar 283 barn, samt omplaceringskö uppdelat i rektorsområden och på
kooperativa förskolor.
Vidare redovisas att en enkät skall skickas ut till vårdnadshavare med barn inom
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg angående eventuell införande av
maxtaxa och hur en sådan kommer att inverka på barnets omsorgstid.
Enkätsvaren kommer att redovisas på nämndens junisammanträde.
--------------------------Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
__________________
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3.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera vid dagens sammanträde.
__________________
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-
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§ 45
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av ordföranden, barn- och ungdomschefen,
utvecklingschefen, pedagogiska samordnaren samt av rektorerna i Fridlevstad
och Holmsjö rektorsområden redovisas vid sammanträdet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________
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P Olsson
M Svensson
Kommunstyrelsen
Akten
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2001.115 042
§ 46
Delårsbokslut per den 30 april 2001
Mats Svensson redovisar delårsbokslut för januari – april 2001.
Driftbudgeten omsluter för närvarande 687,9 mkr, varav kommunbidraget utgör
616,7 mkr och övriga externa och interna intäkter 71,2 mkr.
Till 13 rektorsområden med förskola-grundskola har enligt senaste resursfördelningen delats ut 459,6 mkr.
Övriga stora poster är (brutto):
- hyror/lokaler
- särskola
- gemensamt (kapitalkostnader, personalsocialt mm)
- friskolor och enskilda förskolor
- skolskjutsar
- barn- och ungdomskontoret
- lokal administration
Dessa budgetposter omfattar cirka 215 mkr.
Ekonomiskt ingångsläge 2001
Barn- och ungdomsnämnden uppvisade i sitt bokslut 2000 ett negativt
ekonomiskt resultat på 5,4 mkr, vilket var ett sämre resultat än prognoserna
visat. Det negativa resultatet överensstämde i stort med det sammantagna
resultatet för rektorsområdena. Hälften av detta underskott utgör förändring av
ferielöneskuld och semesterskuld till lärare och övrig personal.
Internbudget/Resursfördelning 2001
Fr o m år 2001 tillämpas en ny resursfördelningsmodell inom förvaltningen.
Denna modell skall framförallt ge rektorsområdena bättre budgetförutsätt-ningar
genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets start.
Någon reserv för oförutsedda kostnader har inte budgeterats.
Ekonomiskt utfall januari – april 2001
Periodens resultat slutar på –17,4 mkr. Resultatet för motsvarande period 2000
var –17,2 mkr.
Investeringsbudgeten är på 9,2 mkr. Under årets första fyra månader har cirka
1,7 mkr förbrukats.
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Prognos för 2001
Förvaltningens resultatprognos för 2001 slutar på +/-0 kronor. Detta under
förutsättning att:
- Tillskott av totalt 6,0 mkr erhålls under året
- Inga friskolor, utöver redan befintliga, startar verksamhet under 2001.
Om t ex Karlskrona Montessoriskola AB samt Futurum startar sin verksamhet, utifrån de planer som angivits i ansökan till skolverket, innebär detta att
ca 4,4 mkr kommer att lämnas i bidrag under höstterminen 2001. Om inte
ytterligare tillskott av medel tillförs krävs besparingar i motsvarande grad.
- Ingen förändring sker avseende de medel som kan erhållas i ökat statsbidrag för personalförstärkningar i skola och fritidshem och som redan finns
i de ramar förvaltningen disponerar.
- Rektorsområdena når balans i ekonomin under 2001.
Bedömningen är att budgeten således under inga förhållanden medger några nya
satsningar alternativt oförutsedda kostnader/minskade intäkter under budgetåret
2001.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

överlämna delårsbokslutet för januari – april 2001 till kommunstyrelsen.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens majsammanträde.
-------------------------Yrkanden
Christina Mattisson, s, yrkar följande tilläggsattsats:
att berörda rektorsområden till nämndens junisammanträde redovisar att
åtgärder vidtagits så att balans uppnås i ekonomin 2001.
Roland Andréasson, s, och Claes Bothén, kd, yrkar bifall till Christina
Mattissons tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
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Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla tilläggsyrkandet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

överlämna delårsbokslutet för januari – april 2001 till kommunstyrelsen
samt

att

berörda rektorsområden till nämndens junisammanträde redovisar att
åtgärder vidtagits så att balans uppnås i ekonomin 2001.

_____________________

20001-05-23
S Ohlsson
M Svensson
Tekniska förvaltningen
Akten
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2001.175 282
2001.133 282
2001.134 282
§ 47
Omförhandlade hyreskontakt avseende förskolelokaler
Enligt delegationsordningen ska hyreskontrakt överstigande ett år beslutas av
Barn- och ungdomsnämnden.
Kajutans förskola, Kronotorps förskola och Saltkråkans förskola har varit
föremål för omförhandling av hyreskontrakt.
Kontrakten förändras enligt nedan:

Kajutans förskola
Kronotorps förskola
Saltkråkans förskola

Tidigare
årshyra
1.375.896
992.280
2.275.056

Omförhandlad
årshyra
1.065.778
768.459
1.828.244

Kontraktsperiod
Kajutans förskola
Kronotorps förskola
Saltkråkans förskola

Fr o m
01-08-01
01-03-01
01-01-01

Tom
08-07-31
11-02-28
10-04-30

Differens
årshyra
310.118
223.821
446.812

Differens
årshyra
129.216
186.517
446.812

För att komma fram till dessa hyressänkningar har hyresvärdarna krävt långa
kontraktstider, mellan 6 och 10 år.
Alla tre enheterna är basanläggningar inom respektive områden.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

förlänga hyreskontrakt avseende Kajutans förskola under perioden
01-08-01 t o m 08-07-31

att

förlänga hyreskontrakt avseende Kronotorps förskola under perioden
01-03-01 t o m 11-02-28 samt

att

förlänga hyreskontrakt avseende Saltkråkans förskola under perioden
01-01-01 t o m 10-04-30.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet
vid nämndens majsammanträde.
--------------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att

förlänga hyreskontrakt avseende Kajutans förskola under perioden
01-08-01 t o m 08-07-31

att

förlänga hyreskontrakt avseende Kronotorps förskola under perioden
01-03-01 t o m 11-02-28 samt

att

förlänga hyreskontrakt avseende Saltkråkans förskola under perioden
01-01-01 t o m 10-04-30.
__________________
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S Ohlsson
M Svensson
R/Su
Akten
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2001.214 611
§ 48
Behov av investeringsmedel till öppna förskolan på Kungsmarken
När öppna förskolan startade på Kungsmarksplan delade verksamheten lokal
med områdets fritidsgård. Öppna förskolan köpte endast in leksaker och förbrukningsmateriel och nyttjade sedan fritidsgårdens möbler, köksinventarier
m m.
Beslut har sedan tagits om att fritidsgården ska flyttas in i skolans lokaler.
Årsskiftet 2001 flyttades verksamheten till skolan. De inventarier och annat
material som lämnats kvar är dock mycket slitet och lagat och i vissa fall inte
helt ändamålsenligt för den verksamhet som öppen förskola bedriver. Ett större
inköp av inventarier till den öppna förskolan är därför nödvändigt.
Ur Barn- och ungdomsnämndens reserv på 500 tkr för investeringar föreslås
100 tkr överföras till öppna förskolan på Kungsmarken för inventarieinköp.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

100 tkr ur nämndens reserv för investeringar överförs till Sunnadals
rektorsområde för inventarieinköp till den öppna förskolan på Kungsmarken.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
------------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
_________________

2001-05-23
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S Ohlsson
§ 49
Anhållan från Karlskrona Montessorifriskola att få bedriva fritidsverksamhet
Ärendet utgår.
______________________

2001-05-23

13

2000.146 631
A Giheden
M Svensson
Akten
§ 50
Eventuellt överklagande av Länsrättens beslut angående friskolan
Nivestedtska skolan
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2001-04-18, § 42, beslutat att
avstå från överklagande till Kammarrätten i ärende angående Skolverkets beslut
att medge rätt till bidrag till friskolorna Karlskrona Montessoriskola AB,
Futurum och Riggen.
Till Barn- och ungdomsnämnden har 2001-04-24 inkommit domslut från
Länsrätten avseende rätt till bidrag till Nivestedtska skolan. Länsrätten avslår
Barn- och ungdomsnämndens överklagande.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till ovan redovisade nämndbeslut föreslår Barn- och
ungdomsnämnden besluta
att

avstå från överklagande till Kammarrätten i ärende angående bidrag
till Nivestedtska skolan.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
----------------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
__________________

2001-05-23
M Hjort
P Ohlsson
R/Få
A Trulsson
S Larsson
Akten
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2001.42 023

§ 51
Tillsättning av tjänst som rektor i Fågelmara rektorsområde
Till en ledigkungjord tjänst som rektor i Fågelmara rektorsområde hade vid
ansökningstidens utgång 16 sökande anmält sig.
Efter en första genomgång av de sökandes meriter bedömde presidiet, fackliga
företrädare och förvaltningschefen att Magnus Hjort, Torsten Ingers, Kerstin
Fransson och Marina Eriksson var de fyra mest meriterade. Dessa fyra har varit
kallade till intervju.
Enligt förvaltningschefen är Magnus Hjort vid en samlad bedömning den
skickligaste för tjänsten som rektor inom Fågelmara rektorsområde. Han uppfyller i hög grad de krav som i annonsen ställs på tjänsteinnehavaren. Magnus
Hjort har ett stort kunnande om och bred erfarenhet av skolverksamhet och
utvecklingsarbete. Han har också i hög grad de personliga egenskaper en rektor
behöver besitta.
Bedömningen att Magnus Hjort är den mest meriterade för tjänsten delas av
presidiet och fackliga företrädare.
Tjänstemannaförslag
Förvaltningschefen föreslår med hänvisning till ovan redovisade faktorer
att Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

förordna Magnus Hjort fr o m den 1 augusti 2001 och tillsvidare som
rektor inom Fågelmara rektorsområde.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden att besluta i enlighet
med tjänstemannaförslaget.
-----------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
_________________

2001-05-23
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2001.144 631
A Giheden
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Akten

§ 52
Yttrande över betänkandet ”Fristående gymnasieskolor - hot eller
tillgång” samt promemorian ”Fristående skolor”
Barn- och ungdomskontoret och Utbildningskontoret har tillsammans arbetat
fram yttrande avseende ovanstående betänkande och promemoria.
Anders Giheden redovisar yttrandet.
Arbetsutskottet föreslår redaktionella ändringar i yttrandet och föreslår att
nämnden tar ställning till detsamma vid majsammanträdet.
----------------------------Tjänstemannaförslag
Av förslag till yttrande framgår att Barn- och ungdomsnämnden är positiv till
mycket som berörs i betänkandet. Många av de problem kring etableringen av
friskolor som kommunerna fört fram de senaste åren har nu uppmärksammats.
Arbetet med att skapa likvärdiga förutsättningar mellan kommunala gymnasieskolor och fristående sådana måste dock fortsätta – inte minst när det gäller
möjligheter att rekrytera elever och skapa ekonomiskt optimala organisationer.
Skolverket måste också ges resurser och uppdrag att följa den snabbt växande
skaran av fristående gymnasieskolor. Det är också viktigt att Skolverket fortsätter att analysera och värdera den pågående utvecklingen och dess konsekvenser för de kommunala gymnasieskolorna.
Betänkandet
Synpunkter med anledning av förslagen i betänkandet lämnas på följande
punkter:
5.
De fristående gymnasieskolorna och den kommunala planeringen
7.
Riksrekrytering eller lokal rekrytering
9.8 Ekonomiska konsekvenser av nuvarande bidragsregler – kommitténs
slutsatser
11. Statlig tillsyn och kontroll av fristående gymnasieskolor.
Promemorian
Av förslag till yttrande över promemorian framgår följande:
Utbildningsdepartementets promemoria innehåller ett antal förslag till åtgärder
som genomförda kommer att leda till en förbättring och utveckling av det
nuvarande systemet kring fristående skolor. Promemorian tar ett samlat grepp
över viktiga och berättigade frågor avseende bl a alla elevers rätt till en likvärdig
utbildning, krav på öppenhet också för särskilt stödkrävande elever, krav på
lärares utbildning, Skolverkets prövning av ansökningar om etablering av
fristående skolor samt insyn i, och kommunal tillsyn av, fristående skolor.
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Särskilt viktiga, ur ett kommunalt perspektiv, är frågorna avseende en helhetsbedömning vid prövningen av fristående skolors rätt till bidrag, risken för
överetablering och behovet av att upprätthålla en balans mellan fristående och
offentliga skolor.
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig, med utgångspunkt i ovanstående, bakom
Utbildningsdepartementets promemoria och tror att föreslagna åtgärder kommer
att utveckla och förbättra det nuvarande systemet kring fristående skolor.
Nämnden lämnar synpunkter på följande förslag i promemorian och vill att dessa
synpunkter beaktas:
6.1 Skolverket skall göra en helhetsbedömning
8.
Uppföljning och utvärdering
9.
Tillsyn av fristående skolor, alternativ 2
10. Ekonomiska konsekvenser.
Ordföranden redovisar en förändring av synpunkter på punkt 9, där det framgår
att Barn- och ungdomsnämnden anser att tillsynsansvar och sanktionsmöjligheter
skall ligga på samma nivå. Därför måste såväl tillsynsansvaret som sanktionsmöjligheterna även fortsättningsvis ligga på Skolverket.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

lämna yttrande på Fristkommitténs betänkande och Utbildningsdepartementets promemoria enligt ovan.

Yrkanden
Claes Bothén, kd, yrkar avslag på tjänstemannaförslaget och bifall till
borgerliga gruppens förslag, vilket bifogas protokollet.
Annicka Engblom, m, Jan-Olof Petersson, fp och Bo Palmgren, c, biträder
Claes Bothéns yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Claes Bothéns yrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

lämna yttrande på Fristkommitténs betänkande och Utbildningsdepartementets promemoria enligt ovan redovisat tjänstemannaförslag.

Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag.
_________________
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2001.89 620
A Lindell
Kommunfullm.
Akten
§ 53
Yttrande över motion angående ”En skola fri från mobbning”
Folkpartiet har till Kommunfullmäktige ställt motion om En skola fri från
mobbning.
I motionen relateras till undersökningar av bl a Skolverket, Barnombudsmannen och Brottsförebyggande rådet som redovisar förekomst av mobbning
samt att antalet elever som upplever sig mobbade i skolan ökar.
I motionen föreslås att åtgärder mot mobbning skall vara av tre slag och
betydligt mer konkreta än kravet att ha en mobbningsplan på varje skola.
Skolan skall förebygga genom att
- göra skolan meningsfull med kunskaper och höga förväntningar
- införa olika former av konflikthantering
- avskaffa lärarlös undervisning
- stävja skolket
- införa olika sanktionsformer för mobbare
Skolan skall åtgärda genom att
- använda en mobbningsplan
- informera föräldrar
- splittra mobbargäng
Skolan skall följa upp genom att
- ge stöd åt dem som mobbar
- införa fler små undervisningsgrupper
Motionen avslutas med förslag om att Kommunfullmäktige ger Barn- och
ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden i uppdrag att genomföra förslagen
enligt ovan.
I förslag till yttrande framgår att motionen besvaras utifrån de delar som berör
Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde när det gäller att förebygga,
motverka och hantera mobbning och annan kränkande behandling.
Skrivningar om lärarlös undervisning samt införande av fler små undervisningsgrupper är inte beaktade då dessa frågor ligger inom rektors ansvarsområde.
Barn- och ungdomsnämnden instämmer i motionens kärnfråga, dvs att mobbning
måste förebyggas, motverkas och hanteras när det förekommer. Detta måste ske på
ett strukturerat och för alla på skolan välkänt sätt.
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Skolornas mobbningsplaner bör omfatta såväl förebyggande åtgärder som åtgärder i
händelse av mobbning samt hur uppföljning incidenter. Att i enlighet med motionen
arbeta för en skola fri från mobbning är helt i linje med läroplanernas
grundlägganden värden.
Inom Barn- och ungdomsnämndens verksamhet pågår olika aktiviteter och
insatser i ett kontinuerligt arbete för att motverka och förebygga negativa
attityder och kränkande behandling. Mobbningsombudsmän (MOMBUS),
EQ-samtal, kompissamtal, kamratstödjare, fadderverksamhet och trygghetsgrupper är exempel på sådana företeelser. Skolorna arbetar på olika sätt med
värdegrundsfrågor genom samtal, utbildning och temadagar.
Som ett led i projektet ”3 år med barnkonventionen” pågår en kartläggning av
om mobbningsplaner finns och hur de används.
Under våren 2001 kommer även en undersökning att göras, riktad mot elever
som går ut skolan år 2001 samt deras föräldrar. Genom denna kommer nämnden
att få en bild av elevernas upplevelse av mobbning, och hur eleverna tycker att
skolan agerar för att förhindra mobbning och annan kränkande behandling.
Med hänvisning till ovanstående redovisas att det som motionen förespråkar
pågår. Kartläggning och kommande elevundersökning kommer att tydliggöra
hur det ser ut i våra skolor idag och om det finns behov av insatser för att
förbättra arbetet med att motverka och förebygga mobbning.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

till Kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan och att därmed motionen
anses besvarad.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens majsammanträde.
---------------------------Ajournering
Efter diskussion om yttrandet ajournerar sig nämnden i 5 minuter, varefter
sammanträdet återupptas.
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Yrkanden
Jan-Olof Petersson, fp, föreslår följande tilläggsyrkande:
”Barn- och ungdomsnämnden föreslås för egen del besluta
att uppmana rektorer att i samband med fortbildning ta upp den nya
lagstiftningen samt att man än mer fokuserar på att hantera de problem
som redan finns.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslaget från Jan-Olof Petersson.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla tilläggsförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

till Kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan och att därmed motionen
anses besvarad.

Barn- och ungdomsnämnden har för egen del beslutat
att

uppmana rektorer att i samband med fortbildning ta upp den nya
lagstiftningen samt att man än mer fokuserar på att hantera de problem
som redan finns.

__________________

2001-05-23

20

1999.445 109
A Lindell
Kommunstyrelsen
Akten
§ 54
Yttrande över demokratiarbetsgruppens slutrapport
Från Kommunstyrelsen har inkommit rapport från Demokratigruppen för
yttrande. Ur rapportens totalt 23 förslag har den politiskt sammansatta
arbetsgruppen prioriterat fyra förslag som särskilt viktiga:
1.
2.
3.

4.

Att varje skola eller rektorsområde bildar ett skolråd där föräldrar, elever
och personal ingår.
Att ett ungdomsråd bildas formellt år 2001 med deltagare från alla högstadieskolor i kommunen inkl friskolor och gymnasium.
Att fullmäktiges sammanträden förläggs till olika kommundelar
exempelvis 2 gånger per år (kvällstid) och kombineras med studiebesök
då ledamöterna ges tillfälle att få diskutera och samla in synpunkter från
kommundelen.
Att nämnd skall ha skyldighet att anordna hearings eller frågestunder i
väsentliga frågor som berör allmänheten.

Förslag 1, 2 och 4 berör nämndens verksamheter.
1.

Inom kommunens grundskolor och i vissa fall även förskolor, finns olika
former av inflytandeorgan där föräldrar, personal och elever ingår,
exempelvis Hem och Skolaföreningar, skolråd och föräldraråd.
Uppdraget att inrätta sådana fora finns inskrivet i skolplanen.
Under 2001 har Barn- och ungdomsnämnden beslutat om två prioriterade
områden i skolplanen som särskilt ska vara föremål för uppföljning och
utvärdering: Elevinflytande och Föräldrainflytande. Därutöver genomförs
ett antal utvärderingar under året, både centralt och lokalt. Ett exempel
är verksamhetsbesök, som genomförs vid fyra rektorsområden per
termin.

2.

Ungdomsråd finns i dag, där elever från grundskolan ingår. Barn- och
ungdomsförvaltningen representeras av en tjänsteman.

4.

Barn- och ungdomsnämnden och förvaltningen anordnar hearings och
frågestunder för allmänheten; exempelvis ingår föräldrar och föreningsrepresentanter i referensgrupper för skolbyggen. Allmänna möten
anordnas om lokalplan, barnomsorg och dylikt. Vidare inbjudes Hemoch Skolarepresentanter/skolråd/föräldraråd till möten 2-3 gånger/år.
I samband med att nämndsammanträdena förläggs lokalt inbjudes
allmänheten till frågestund.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås yttra sig enligt ovan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet
vid nämndens majsammanträde.
------------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att

yttra sig enligt ovan över förslag 1, 2 och 4 som berör nämndens
verksamheter.

________________
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1999.57 001
C Mattisson
Intagn.nämnd Ch
I Bergström
Akten

§ 55
Utseende av ersättare i intagningsnämnden för gymnasieskolan och
kommunala vuxenutbildningen
Uppdraget som ersättare i intagningsnämnden för gymnasieskolan och
kommunala vuxenutbildningen är vakant då Kerstin Andersson övergått till
Utbildningsnämnden.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens majsammanträde.
--------------------------------Yrkande
Ordföranden föreslår att Christina Mattisson, s, utses till ersättare.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

utse Christina Mattisson, s, till ersättare i intagningsnämnden för
intagningsnämnden för gymnasieskolan och kommunala vuxenutbildningen.

____________________
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§ 56
Kurser och konferenser
Claes Bothén och Roland Andréasson har deltagit i seminarium anordnat av
Utvecklingscentrum om det engelska skolsystemet m m den 18 maj 2001.
Claes Bothén meddelar att rapport från seminariet kommer att lämnas i
ledamöternas fack.
____________________
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P Rihs
R/Sp
R/Särskolan
Tant Grön
I Bergström
Akten
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2001.66 001
§ 57
Övriga ärenden
1.

Utseende av kontaktpolitiker i Spandelstorps rektorsområde
inkl särskolan och Tant Grön personalkooperativ

Uppdraget som kontaktpolitiker i Spandelstorps rektorsområde inkl särskolan
och Tant Grön personalkooperativ har blivit vakant då Marcus Lundström
lämnat sitt uppdrag som ersättare i nämnden.
Claes Bothén föreslår att Peter Rihs, kd utses till kontaktpolitiker i ovanstående
områden.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

utse Peter Rihs, kd, till kontaktpolitiker i Spandelstorps rektorsområde
inkl särskolan och Tant Grön personalkooperativ.

__________________
2.

Dagbarnvårdare i Kättilsmåla

Bo Palmgren, c, rapporterar att han fått uppgifter om att dagbarnvårdarverksamheten för 14 barn i Kättilsmåla skall läggas ner av ekonomiska skäl.
Ordföranden meddelar att han och Claes Bothén skall träffa berörda föräldrar
den 30 maj.
Solvig Ohlsson redovisar resursfördelningssystemet inom barnomsorgen.
__________________
3.

Biblioteket i Ramdala

Bo Palmgren, c, ställer frågor om planering för bibliotek i Ramdala. Frågan
skulle tas upp i samband med internbudgetarbetet.
Frågan tas till dagens protokoll.
__________________
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Tack och hälsningar

Förre vice ordföranden i nämnden, Kerstin Andersson, tackar förvaltning och
nämnd för det goda samarbete och den härliga gemenskap hon upplevt.
___________________
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§ 58
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2001.202 007
§ 77
Karlskrona – Den internationella kommunen,
handlingsplan för det internationella arbetet –
samt svar till kommunrevisionen om
granskning avseende kommunens EU-projekt

Kommunfullmäktige

2001.72 102
§ 50
Avsägelser av kommunala uppdrag
Marcus Lundström, kd, har den 5 april 2001
avsagt sig uppdraget som ersättare i Barn- och
ungdomsnämnden

Kommunfullmäktige

§ 51
Kommunala val
Peter Rihs, kd, utses till ersättare i Barn- och
ungdomsnämnden efter Marcus Lundström

Kommunfullmäktige

2001.198 004
§ 59
Balansförteckning över ej besvarade motioner
den 1 mars 2001

Kommunfullmäktige

2000.181 611
§ 62
Svar på motion om garanterad barnomsorg
under föräldraledighet

Föräldrar m fl i Ramdala

2001.204 611
Protestlistor (74 st)med sammanlagt 804
namn mot den negativa särbehandling barnen
i Ramdala utsätts för av ansvariga politiker i
Barn- och ungdomsnämnden

Hermine Plantin

2000.98 631
H Plantin meddelar att hon ämnar etablera
friskolan Futurum i icke kommunala lokaler
på Trossö

2001-05-23

Lokala styrelsen vid
Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2001-04-23

Tekniska nämnden

2000.360 291
§ 50
Trafikproblemlösning som ger nya ytor

Tekniska nämnden

2001.164 292
§ 54
Ny idrottsanläggning vid Sunnadalsskolan,
komplettering av tidigare beslut

___________________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 15.00

Beslutande

Patrik Hansson, s
Christina Mattisson, s
Claes Bothén, kd
Roland Andréasson, s
André Gustavsson, s
Eva-Britt Dahlström, s
Göran Eliasson, s
Nadja Medic, s
Annicka Engblom, m
Marie Louice Norethun, m
Ann-Louise Trulsson, m
Karl-Gösta Svenson, m
Kerstin Jonsson, v
Bo Palmgren, c
Jan-Olof Petersson, fp

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
forts nästa sida

Utses att justera

Nadja Medic

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-06-21 kl 11.30

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 58-66
Ordförande _______________________________________

Justerande _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2001-06-22
Intygar i tjänsten

2001-06-18

forts

Övriga deltagande

Cecilia Eklund, s
Peter Rihs, kd
Gunilla Gustavsson, c
Lena Gustafsson, fp

ersättare
ersättare
ersättare
ersättare

Per Olsson
barn- o ungdomschef
Kurt Edvinsson
kanslichef
Anja Eklund
utvecklingschef
Mats Svensson
ekonomichef
Solvig Ohlsson
planeringschef
Ingrid Bergström
nämndsekreterare
___________________________________________________________________
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S Ahlgren
A Eklund
Akten

2001.249 609

3

Betygsstatistik

§ 58
Aktuell information
1.

Ny ersättare i nämnden

Ordföranden hälsar Peter Rihs, kd välkommen som ersättare i Barn- och
ungdomsnämnden.
2.

Betygsstatistik för år 9, vårterminen 2001

Sune Ahlgren redovisar betygssammanställning för år 9 vårterminen 2001.
Sammanställningen innehåller
- betygsfördelning hela Karlskrona vårterminen 2001, ämnesvis
- betygsfördelning hela Karlskrona höstterminen 2000, ämnesvis
- betygsfördelning hela riket vårterminen 2000, ämnesvis
Andelen elever som saknar betyg i kärnämnena svenska, matematik och
engelska är 11,3 %, vilket skall jämföras med vårterminen 2000 där 12,9 %
saknade betyg. Motsvarande siffra för riket vårterminen 2000 var 11,3 %.
Totalt sett är det 74 elever som saknar betyg i kärnämnena. 36 saknar betyg i
ett ämne, 18 i två ämnen och 20 i tre ämnen. 72 % av dessa elever är pojkar.
Efter de särskilda prövningar som eleverna gör i anslutning till terminsslutet
kan siffrorna komma att justeras nedåt.
Under förra året fördes diskussion kring betygsfrågorna i arbetsgrupper i
kärnämnena. I dessa arbetsgrupper ingick rektorer, företrädare för högstadieskolorna samt speciallärare. Dessa grupper har även verkat vårterminen 2001.
Sune Ahlgren påtalar vikten av tidigare åtgärder i skolan liksom djupanalys
av orsakerna till ofullständiga betyg.
Anja Eklund informerar om samarbetet med gymnasieskolan kring betygsfrågorna.
Ordföranden tackar Sune Ahlgren för en väl utförd utredning.
Informationen tas till dagens protokoll.
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2001.191 619
G Ingestad
A Eklund
Samtl R
Akten

3.

Redovisning av rapporten Hjälpa eller stjälpa

Gunilla Ingestad redovisar rapport nr 8/2001 Hjälpa eller stjälpa? Om särskilda
grupper i skolan.
Särskilda undervisningsgrupper finns i åtta av kommunens tretton rektorsområden. Fyra av dessa har sådana endast för år 7-9, vilka de bedriver som
övergripande verksamheter för samverkansområdet (Wämö, Vedeby och
Rödeby). Övriga fyra har dessutom grupperingar för de lägre åldrarna år 1-6
(Rosenfeldt, Lyckeby, Östra Torp och Spandelstorp).
Bland rektorerna råder en stor samstämmighet och samsyn om vikten
av att hjälpa dessa elever. I sin undersökning bedömer Gunilla Ingestad att
rektorerna besitter en stor kunskap och hög medvetenhet kring barn i behov av
särskilt stöd. I största möjliga mån strävar man efter att undvika särskilda
undervisningsgrupper, men ser det som en mycket viktig resurs för de elever
som behöver dessa insatser.
De huvudsakliga orsakerna till placering i särskild undervisningsgrupp är
social problematik och/eller koncentrationssvårigheter. De allra flesta eleverna
i särskild undervisningsgrupp har kvar sin ordinarie klasstillhörighet.
Totalt 70 elever är placerade i någon av de särskilda undervisningsgrupperna;
67 pojkar och 12 flickor, varav 44 elever i år 7-9. Procentuell fördelning är
85 % pojkar varav 56 % i tonårsgrupper och 15 % flickor.
I rapporten redovisas vidare fördelningen av elever i de olika samverkansområdena samt vilka grupper eleverna tillhör.
Av synpunkter från personal och rektorer framgår att brister finns avseende
samverkan, både inom skolan och med exempelvis socialtjänsten.
Utvecklingen går dock mot bättre samverkan. Det finns nätverk bland den
personal som jobbar med särskilda undervisningsgrupper.
Sammantaget har antalet undervisningsgrupper minskat jämfört med för några
år sedan, och i de flesta fall kan man se en ökad kvalitet i de verksamheter man
har. Målsättningen att så långt som möjligt undvika skapandet av särskilda
grupper har vunnit genomslag på många av våra skolor, och man kan se en
utveckling mot det specialpedagogiska arbetssätt läroplanen beskriver.
Ordföranden tackar Gunilla Ingestad för en bra rapport.
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4.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera om handikappolitiska programmet.
___________________
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§ 59
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av barn- och ungdomschefen, utvecklingschefen och föreståndaren Säljö barnkoloni redovisas vid sammanträdet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________
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2001.115 042
P Olsson
M Svensson
Samtl R
Akten

§ 60
Budgetuppföljning per den 31 maj
Mats Svensson redovisar prognos per rektorsområde. Samtliga rektorsområden
utom Spandelstorp visar enligt prognoserna ett +-/0 resultat. Lyckeby visar ett
plusresultat.
Vidare redovisas omfattningen av elevbidrag för Montessorifriskolan som
startar i höst. Totalt beräknas ca 65-68 elever börja i friskolan, vilket medför
ökade kostnader med ca 1,5 mkr. Friskolan Futurum har meddelat att de ej har
för avsikt att starta i höst.
För att finansiera dessa ökade kostnader kan antingen en generell anpassning i
rektorsområdena göras eller en anpassning utifrån tänkt elevavgång i de
kommunala skolorna.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

göra en budgetanpassning utifrån tänkt elevavgång samt

att

justering av rektorsområdenas internbudgetar görs per 2001-07-01.

Yrkanden
Claes Bothén, kd yrkar att Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att hos Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige begära utökad ram
(statsbidrag) med anledning av den av riksdagen beslutade lagstiftningen gällande barnomsorg till arbetssökande
att använda beräknat överskott med anledning av minskade lokalkostnader (omförhandling av hyror)
att respektive rektorsområde får hantera eventuella volymförändringar
inom lagd ram för 2001
att uppdra till förvaltningen att inför år 2002 införa en rörlig elevresurs
(skolpeng) inkl lokalbidrag som följer eleven.
Bo Palmgren, c, yrkar bifall till Claes Bothéns att-satser.
Christina Mattisson, s, yrkar att Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att i dialog med berörda rektorsområden
genomföra möjliga budgetanpassningar utifrån tänkt elevavgång i
grundskolan samt
att i övrigt anpassa obalansen från centralt budgeterade konton.
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Kerstin Jonsson, v, tillstyrker Christina Mattissons att-satser.
Ajournering
Claes Bothén begär ajournering i 15 minuter, varefter sammanträdet
återupptas.
Beslutsförslag
Efter ajournering enas socialdemokratiska gruppen, v och de borgerliga
partierna om följande kompromissförslag:
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hos Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige begära utökad ram
(statsbidrag) med anledning av den av riksdagen beslutade lagstiftningen gällande barnomsorg till arbetssökande
att ge förvaltningen i uppdrag att i dialog med berörda rektorsområden
genomföra möjliga budgetanpassningar utifrån tänkt elevavgång i
grundskolan samt
att i övrigt anpassa obalansen från centralt budgeterade konton.
Claes Bothéns fjärde att-sats angående skolpeng blir en tilläggsattsats.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot kompromissförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med kompromissförslaget.
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsattsats.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå densamma.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat enligt kompromissförslaget från socialdemokratiska gruppen, v och de borgerliga partierna.
___________________

2001-06-18
M Svensson
S Ohlsson
Akten
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2001.258 611
§ 61
Eventuell uppräkning av småbarnstimmar i familjedaghem
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i samband med internbudget 2001 och
resursfördelning till samverkansområdena att ge Barn- och ungdomskontoret i
uppdrag att återkomma med konsekvensbeskrivning av en ändring av sättet att
beräkna volymtimmar i familjedaghem för barn i åldrarna 1-2 år.
Mats Svensson redovisar beräkningar och analyser av vad en eventuell
uppräkning av småbarnstimmar i familjedaghem skulle innebära.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

inte ändra sättet att beräkna volymtimmar inom familjedaghemmen.

Yrkande
Ordföranden föreslår följande tilläggsattsats:
att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att särskilt beakta familjedaghemmens timvolymberäkning i den pågående översynen av resursfördel
ningen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet.
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår således Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

inte ändra sättet att beräkna volymtimmar inom familjedaghemmen
samt

att

uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att särskilt beakta familjedaghemmens timvolymberäkning i den pågående översynen av resursfördel
ningen.

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

2001-06-18
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

inte ändra sättet att beräkna volymtimmar inom familjedaghemmen
samt

att

uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att särskilt beakta familjedaghemmens timvolymberäkning i den pågående översynen av resursfördel
ningen.

____________________
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P Hansson
P Olsson
M Svensson
A Eklund
K Edvinsson
A-C Östbergh
Y Skärheden
B Gustafsson
Föreningssparb.
Posten
Akten
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2001.254 002
§ 62
Disposition av bank- och postgirokonton
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2000-04-19, § 40, beslutat
vilka personer som har rätt att disponera Barn- och ungdomsnämndens bankoch postgirokonton.
Med anledning av förändrad bemanning på vissa tjänster föreslås Barn- och
ungdomsnämnden ändra tidigare beslut enligt följande:
Beslutet gäller för Patrik Hansson, utan kontrasignering, och nedanstående
personer, två i förening:
Yvonne Skärheden
Birgitta Gustafsson
Anja Eklund

Mats Svensson
Per Olsson
Ann-Christin Östbergh
Kurt Edvinsson

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att ovanstående personer, två i
förening äger rätt att disponera Barn- och ungdomsnämndens bank- och
postgirokonton. Beslutet avser följande konton:
Bankkonto

904 950 090-4
5220-7834
5110-2564

Postgiro 37 88 97-3
486 93 03-0
486 92 03-2
487 27 01-0
476 23 02-0

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
--------------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
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12

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar sålunda
att

dispositionsrätten för ovanstående konton gäller för Patrik Hansson
utan kontrasignering
………………………………..

att

dispositionsrätten för ovanstående konton gäller för nedanstående
personer, två i förening (en person ur respektive kolumn)

Yvonne Skärheden ……………………

Mats Svensson ……………………….

Birgitta Gustafsson ……………………

Per Olsson ……………………………

Anja Eklund …………………………..

A-C Östbergh ………………………..
Kurt Edvinsson ………………………

____________________
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S Ohlsson
Akten
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2000.154 631
§ 63
Anhållan från Karlskrona Montessoriskola att få bedriva fritidsverksamhet
Karlskrona Montessorifriskola AB har i skrivelse till Barn- och ungdomsnämnden inkommit med förslag om att få bedriva fritidsverksamhet på sin
nystartade friskola på Gullberna Park, fr o m augusti 2001.
Verksamheten ska bedrivas som ett komplement till skolverksamheten och ge
möjlighet till en samlad skoldag. Personalen som ska bedriva verksamheten har
Montessoriutbildning.
Förvaltningschefen kommer, enligt delegationsordningen, att bevilja tillstånd
för Karlskrona Montessorifriskola AB att bedriva fritidsverksamhet.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i april 1999 att vid behov av utökning
av förskolor och fritidshem fatta beslut om huruvida verksamheten skall
bedrivas i egenregi eller om upphandling skall ske.
Generellt i kommunen finns idag inget behov av fler fritidshemplatser. Dock
finns inga fritidshemsplatser på Gullberna området (utom de fritidshemsplatser
som finns på friskolan Svettpärlan).
Några medel för utökning av antalet fritidshem i kommunen finns inte avsatta i
nämndens budget för år 2001.
Barn- och ungdomskontoret kommer att bereda ärendet ytterligare inför
nämndens junisammanträde.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens junisammanträde.
---------------------------------Yrkande
Ordföranden föreslår återremittering av ärendet till nämndens augustisammanträde för att få belyst avvecklingskostnader och igångsättningskostnader för den kommunala Montessorifritidsverksamheten.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så ej skall ske.
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall återremitteras.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

ärende angående fritidsverksamhet vid Karlskrona Montessorifriskola
skall återremitteras till nämndens augustisammanträde, för att få belyst
avvecklingskostnader och igångsättningskostnader vid den kommunala
Montessorifritidsverksamheten.

__________________
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2001.186 701
Vårdförbund Blekinge
Kommunledn.förv.
Akten
§ 64
Yttrande över ändring av Vårdförbundet Blekinges förbundsordning
Barn- och ungdomsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över ändring av
Vårdförbundet Blekinges förbundsordning.
Förslag till yttrande
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot föreslagna ändringar i
Vårdförbundet Blekinges förbundsordning
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

överlämna yttrande enligt ovanstående förslag.

-------------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
_________________
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§ 65
Övriga ärenden
1.

Föräldramöte i Kättilsmåla

Bo Palmgren lämnar kommentarer som ansluter till föräldramötet i Kättilsmåla.
2.

Anpassning av budget pga elevminskningar och etablering av
friskolor

Solvig Ohlsson redovisar befolkningsprognos för Karlskrona kommun fram till
och med år 2010. Mer detaljerad prognos som visar i vilka delar av kommunen
förändringarna sker kommer i augusti.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att arbetsutskottet tillsammans med förvaltningen skall arbeta med olika förslag till anpassningsåtgärder.
3.

Sommarhälsningar

Ordföranden tackar nämndens ledamöter och förvaltningens personal för goda
insatser under vårterminen och hoppas att alla får en skön och avkopplande
sommar.
__________________
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§ 66
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2001.144 631
§ 97
Yttrande över betänkandet fristående
gymnasieskolor – hot eller tillgång samt
PM Fristående skolor.

Kommunstyrelsen

2001.115 042
§ 101
Delårsbokslut den 30 april 2001 – Karlskrona
kommun och kommunkoncernen.

Kommunfullmäktige

2001.72 102
§ 71
Avsägelser av kommunala uppdrag.
Lohla De Bie har avsagt sig uppdraget som
ledamot i Barn- och ungdomsnämnden f r om
23 maj 2001.

Kommunfullmäktige

2000.92 042
§ 76
Årsredovisning för Karlskrona kommun 2000.
Kommunfullmäktige godkänner Karlskrona
kommuns årsredovisning.

Kommunfullmäktige

2001.203 007
§ 77
Revisionsberättelse för 2000 samt beslut om
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen samt beviljar kommunstyrelsen och
övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige

2001.202 007
§ 78
Karlskrona – Den internationella kommunen,
handlingsplan för det internationella arbetet samt
svar till kommunrevisionen om granskning avseende kommunens EU-projekt.
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Kommunfullmäktige

2001.239 005
§ 81
Karlskrona kommuns IT-vision.

Kommunfullmäktige

2001.115 042
§ 84
Budget och verksamhetsuppföljning
februari 2001 .

Kommunfullmäktige

2001.211 042
§ 85
Direktiv för budget år 2002 och planer 20032004.

Jämställdhetskommittén

2000.295 141
§ 10
Förslag till beslut utifrån yttranden över
rapporten ”Åsikter och tankar om framtiden”

Delegationen för IT i
Skolan

1999.85 027
Karlskrona kommun beviljas bidrag med
260.400 kronor.

Delegationen för IT i
Skolan

1999.85 027
Karlskrona kommun beviljas bidrag från
KK-stiftelsen för år 2001 med 70.680 kronor
för extra stöd till kommunens arbetslag.

Ingrid Persson

2000.162 046
Reseberättelse från studieresa till Lettland för
medel från Karlskrona skolväsendes samfond.

___________________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 15.50

Beslutande

Patrik Hansson, s
Christina Mattisson, s
Claes Bothén, kd
Roland Andréasson, s
Kerstin Andersén, s
Eva-Britt Dahlström, s
André Gustavsson, s
Göran Eliasson, s
Annicka Engblom, m
Marie-Louice Norethun, m
Ann-Louise Trulsson, m
Karl-Gösta Svenson, m
Per-Axel Persson, v
Bo Palmgren, c
Jan-Olof Petersson, fp

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe (fr 09.00)
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
forts nästa sida

Utses att justera

Claes Bothén

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-08-31 kl 14.30

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 67 - 86
Ordförande _______________________________________

Justerande _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2001-08-31
Intygar i tjänsten

2001-08-22

forts

Övriga deltagande

Eva-Marie Malmgren, s
Inga-Lill Siggelsten, kd
Peter Rihs, kd
Lena Gustafsson, fp

ersättare (09.25-12.00)
ersättare (fr 10.35)
ersättare
ersättare

Per Olsson
barn- o ungdomschef
Kurt Edvinsson
kanslichef
Anja Eklund
utvecklingschef
Mats Svensson
ekonomichef
Solvig Ohlsson
planeringschef
Christer Fors
PA-chef
Ingrid Bergström
nämndsekreterare
___________________________________________________________________

2
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§ 67
Aktuell information
Handikappolitiska programmet
Solvig Ohlsson har inget nytt att rapportera om denna punkt.
_________________

3
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§ 68
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av ordföranden, barn- och ungdomschefen,
utvecklingschefen, personalchefen, föreståndaren Säljö barnkoloni och rektor i
Fridlevstads rektorsområde redovisas vid sammanträdet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________
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L-gruppen
A Lindell
Kommunstyr.
Kommunfullmäktige
Samtl rektorer
A-C Östbergh
Akten
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2001.211 042
§ 69
Budget 2002 och planer 2003-2004
Mats Svensson redovisar budgetdirektiven från Kommunfullmäktige.
Nämnden skall ovillkorligen avlämna ett grundförslag till budget som ryms
inom den ekonomiska ram som nämnden tilldelats. Detta grundförslag skall
beakta de ekonomiska konsekvenserna av volymförändringar på grund av
demografiska förändringar.
Budgetdirektiven omfattar också ett stort antal att-satser med uppdrag till
nämnden som skall klaras inom den tilldelade budgetramen.
Fullmäktigebeslutet berör i huvudsak Barn- och ungdomsnämnden i attsatserna 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 och 20.
I budgeten redovisas på vilka sätt kraven beaktas enligt budgetdirektivens attsatser.
Budgeten omsluter för närvarande cirka 694 mkr, varav kommunbidraget står
för 623 mkr. Detta efter ett extra tillskott av medel på 6 mkr, beslutade i
samband med budgetuppföljning per 2001-02-28. Prognosen för 2001
efter nämnda tillskott och en budgetanpassning i verksamheten pekade vid
den senaste budgetuppföljningen 2001-05-31 på en ekonomi i balans. Osäkerheten kring de ekonomiska effekterna av eventuella nystartade friskolor har
varit stor och i slutet av juni beslutades om ytterligare budgetanpassningar i
en del rektorsområden. Effekterna av denna budgetanpassning visar sig i delårsbokslut 2001-08-31.
I budgetförslaget redovisas effekterna av Framtidens skola (Sturköskolan samt
Nättraby skola). Övriga delar i projektet redovisas separat.
Ekonomiska ramar för 2002 – 2004 jämte kommentarer redovisas.
Barn- och ungdomsförvaltningen redovisar de förändringar som vidtagits i
förslaget till budget sedan arbetsutskottets sammanträde 2001-08-08.
Bl a har justeringar gjorts då en friskola ej startar till hösten som planerat.
Detta lämnar utrymme för mindre budgetanpassningar som även påverkar
volymförändringar i skolan.
En sammanställning av driftbudgeten visar behov av anpassningar strukturellt
och inom verksamheterna med 0 kronor år 2002, 4,419 mkr år 2003 och
12,336 mkr år 2004.
Vidare redovisas föreslagna investeringar för 2002-2004.
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Sammanfattning
Budgetförslaget förutsätter balans i ekonomin för 2001. Med ett budgettillskott
av nästan 8 mkr kan budgeten för 2002 ge utrymme för ekonomiska satsningar
för att höja ambitionsnivån.
Prognosen för friskolornas rekrytering visar att bidragen i stort sett motsvarar
det extra tillskottet.
Om resurser kan frigöras internt genom en generell elevminskning och
elevavgångar till friskolorna kan motsvarande medel användas för offensiva
satsningar.
Mest angelägna satsningar är arbetet med ohälsotal, långsiktig rekrytering av
personal och barn i behov av särskilt stöd.
Dessutom bör behovet av avsättning till reserv och utveckling och förnyelse
beaktas.
Långsiktigt måste den kommunala skolans kvalitet och konkurrensförmåga
stärkas. Den trendframskrivning av bidraget till friskolor för 2003 och 2004
som framgår i budgettablån måste hejdas om inte ytterligare medel ska
tillföras. Den interna organisationen bör därför anpassas till ett konkurrenstänkande. Etableringsreglerna för friskolor måste medge planeringstid för
befintliga skolor och resursfördelningen måste ta hänsyn till barn i behov av
särskilt stöd så att den är konkurrensneutral.
Budgetförslaget förutsätter full kostnadstäckning av ett eventuellt maxtaxebeslut. Inför årsskiftet 2001/02 saknas det reservkapacitet inom förskoleavdelningar och lokaler för barnomsorg.
Förvaltningen har inte något eget kapital att disponera under budgetperioden.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

godkänna och till Kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år
2002 och planer för 2003-2004.

Beslutsförslag
Då MBL-förhandling kring budgeten kommer att äga rum 2001-08-16
föreslår arbetsutskottet att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet
vid nämndens augustisammanträde.
-----------------------------MBL-förhandling har genomförts och redovisas vid sammanträdet.
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Yrkanden
Christina Mattisson, s, yrkar å socialdemokratiska gruppens vägnar bifall till
förvaltningens förslag till budget 2002 och planer 2003-2004 samt gör
dessutom följande tilläggsyrkande:
1.att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att innan 2001-12-31
presentera förslag till handlingsplan för att minska ohälsotalen
2.att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att utvärdera inrättandet
av de 4,5 intendenttjänsterna. Utvärderingen ska redovisa i vilken omfattning rektorerna har avlastats administrativa göromål samt om kvaliteten
på budgetuppföljningarna har ökat. Uppdraget skall redovisas vid
nämndens novembersammanträde 2001
3.att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att inför internbudgetarbetet ta fram mallar för 3 R metoden
4.att all statistik inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet, så långt
möjligt är, redovisas könsuppdelat
5.att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att parallellt med de
ökade IT-investeringarna snabba upp arbetet med att öka brukarnyttan
med hjälp av den nya tekniken
6.att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att till internbudgetarbetet
arbeta fram förslag till policy för fördelningen av nämndens investeringsbudget
7.att inom ramen för Framtidens skola hemställa om medel för investering
och drift av skolbibliotek på Ramdala och Tvings skolor
Claes Bothén, kd lämnar på borgerliga gruppens vägnar ett förslag till
förändringar i budget för åren 2002-2004 (bilägges protokollet).
Utgångspunkterna i förslaget är
- familjen
- valfrihet för familjer och elever
- kvalitet i barnomsorg och skola
- stöd till elever med behov av särskilt stöd.
Med utgångspunkt i ovanstående föreslår borgerliga gruppen att Barn- och
ungdomsnämnden gör följande förändringar i budgetförslaget
att ramen för särskolan ökas med 0,8 mkr år 2002, med 1,5 mkr år 2003 och
med 2,2 mkr år 2004 samt
att ovanstående finansieras med anpassningar inom övriga verksamheter.
Vidare lämnas följande tilläggsyrkanden
att föreslå fullmäktige att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att införa
en barnomsorgspeng
att föreslå fullmäktige att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att införa
en elevpeng enligt ovan
att införa tillägg i elevpengen för bidrag till skolor som bedriver skolbarnsomsorg och fritidshemsverksamhet.
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Därutöver föreslår borgerliga gruppen att Barn- och ungdomsnämnden ger
Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag
att i internbudgeten inarbeta förslaget om byggande av skolbibliotek i Tving
och Ramdala.
Med anledning av bl a att-sats 11 i budgetdirektiven föreslår borgerliga
gruppen
att Barn- och ungdomsnämnden hos Kommunfullmäktige begär tilläggsanslag om 15 mkr för år 2002, om totalt ytterligare 25 mkr år 2003 och
om totalt ytterligare 35 mkr år 2004.
Borgerliga gruppen yrkar bifall till Claes Bothéns förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Claes Bothéns förslag om ökad
ram för särskolan.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Därefter ställer ordföranden proposition på Christina Mattissons tilläggsyrkanden att-satserna 1-6.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet yrkandena.
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsyrkanden avseende
barnomsorgspeng, elevpeng och tillägg i elevpengen för bidrag till skolor som
bidriver skolbarnsomsorg och fritidshemsverksamhet.
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandena.
Ordföranden ställer Christina Mattissons 7:e att-sats med förslag om
hemställan om medel inom ramen för Framtidens skola till skolbibliotek på
Ramdala och Tvings skolor mot Claes Bothéns förslag att inarbeta byggandet
av dessa skolbibliotek i internbudget år 2002.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Christina Mattissons
förslag.
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsförslag med
anledning av budgetdirektivens att-sats 11 (begäran om tilläggsanslag år 20022004).
Barn- och ungdomsnämnden avslår förslaget.
Votering
Bo Palmgren, c, begär votering.
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Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller Claes
Bothéns förslag röstar ja, den som avslår förslaget röstar nej.
Ja
Patrik Hansson, s
Christina Mattisson, s
Claes Bothén, kd
Roland Andréasson, s
Kerstin Andersén, s
Eva-Britt Dahlström, s
Annicka Engblom, m
Karl-Gösta Svenson, m
Bo Palmgren, c
Jan-Olof Petersson, fp
André Gustavsson, s
Göran Eliasson, s
Marie-Louice Norethun, m
Ann-Louise Trulsson, m
Per-Axel Persson, v

Nej
1
1

Avstår

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster, 7 nej-röster och 1 avstår-röst
samt ordförandens utslagsröst beslutat att avslå tilläggsförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

godkänna och till Kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år
2002 och planer för 2003-2004 samt

att

inom ramen för Framtidens skola hemställa om medel för investering och
drift av skolbibliotek på Ramdala och Tvings skolor.

Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag vilket bifogas
protokollet.
Särskilt yttrande
Bo Palmgren, c, lämnar särskilt yttrande med anledning av
Kommunfullmäktiges budgetdirektiv att-sats 11.
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Tilläggsbeslut
Barn- och ungdomsnämnden har för egen del beslutat
1.att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att innan 2001-12-31
presentera förslag till handlingsplan för att minska ohälsotalen
2.att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utvärdera inrättandet
av de 4,5 intendenttjänsterna. Utvärderingen ska redovisa i vilken omfattning rektorerna har avlastats administrativa göromål samt om kvaliteten
på budgetuppföljningarna har ökat. Uppdraget skall redovisas vid
nämndens novembersammanträde 2001
3.att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att inför internbudgetarbetet ta fram mallar för 3 R metoden
4.att all statistik inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet, så långt
möjligt är, redovisas könsuppdelat
5.att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att parallellt med de
ökade IT-investeringarna snabba upp arbetet med att öka brukarnyttan
med hjälp av den nya tekniken
6.att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att till internbudgetarbetet
arbeta fram förslag till policy för fördelningen av nämndens investeringsbudget
_________________________
Till budgetärendet hör maxtaxa och volymförändringar vilka redovisas separat
på nästkommande sidor.
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Maxtaxa
I budgetförslaget ingår förslag angående maxtaxa.
Barn- och ungdomsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning av maxtaxereformen. Maxtaxereformen innebär lagstiftning om
rätt till förskoleplats för barn till arbetslösa och föräldralediga samt allmän
förskola för 4-5 åringar. Dessutom innebär reformen möjlighet för kommunerna att införa en maxtaxa. De kommuner som väljer att ansluta sig till
maxtaxan har också möjlighet att få del av kvalitetssäkringspengar.
En arbetsgrupp bestående av personal från förvaltningskontor samt sex rektorer
har arbetat med att ta fram konsekvensbeskrivningen. Även representanter från
den enskilda verksamheten har fått information och deltagit i diskussioner.
Fackliga representanter har också fått information.
Arbetet har varit omfattande och konsekvensanalysen kräver många
antaganden och prognoser. En enkät har även skickats ut till samtliga familjer
med barnomsorg för att få en bild av om barnens omsorgstid kommer att öka
eller minska vid införande av maxtaxa.
I ärendet redovisas följande.
Förskoleverksamhet för barn till arbetslösa redovisas samt regeringens beslut
och vad skollagen föreskriver.
Prognos över effekterna ger totalt 70 barn och behov av en förskoleavdelning.
Driftskostnader beräknas till 1,8 mkr och investeringskostnader till 200 tkr.
Förskoleverksamhet för barn till föräldralediga barn redovisas samt regeringens
beslut och vad skollagen föreskriver.
Prognos över effekterna ger totalt 115 barn och behov av 3,5 nya förskoleavdelningar.
Driftkostnader beräknas till 5,1 mkr och investeringskostnader till 300 tkr.
Allmän förskola för 4-5 åringar redovisas samt regeringens beslut och vad
skollagen föreskriver.
Prognos över effekterna ger totalt 215 barn placerade i familjedaghem och 148
oplacerade barn och ett behov av 10 nya förskoleavdelningar.
Driftskostnader beräknas till 15 mkr och investeringskostnader till 1 mkr.
Dessa kostnader minskar med avgångar i familjedaghem motsvarande 7,5 mkr.
Regeringens beslut om maxtaxeavgifter i förskoleverksamhet (förskola/
familjedaghem) respektive skolbarnsomsorg (fritidshem/familjedaghem)
redovisas.
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I förslag på tillämpning av maxtaxan i Karlskrona kommun föreslås att
maxtaxan tillämpas i sin helhet.
Beslutar Karlskrona kommun att införa maxtaxa sätter de enskilda verksamheterna själva sin taxa precis som idag. Deras taxa får dock inte överstiga den
avgift som berörda familjer skulle ha betalat om de haft sina barna i kommunal
verksamhet.
Entreprenörsupphandlad verksamhet följer kommunens maxtaxa.
Taxesimulering har gjorts i maj månad för 3.159 familjer.
En enkätundersökning har genomförts under maj månad till samtliga familjer
som har barnomsorg i Karlskrona kommun, totalt 5.188, både kommunal och
enskild verksamhet, för att få belyst om föräldrarna har för avsikt att öka eller
minska omsorgstiden.
Vidare redovisas vilka faktorer som ingår i avgiftsgrundande inkomst.
Till de kommuner som inför maxtaxa utgår ett särskilt statsbidrag för
kvalitetssäkrande åtgärder.
I samband med införandet av maxtaxereformen utfaller riktade statsbidrag till
kommunen enligt följande preliminära siffror:
Förskoleverksamhet för barn till arbetslösa
2,0 mkr
Förskoleverksamhet för barn till föräldralediga
1,4 mkr
Allmän förskola för 4-5 åringar
8,2 mkr
Maxtaxan
22,4 mkr
Kvalitetssäkring
3,0 mkr
Totalt
37 mkr
En jämförelse mellan prognos av maxtaxans effekter och preliminära
statsbidrag (exkl kvalitetssäkring) redovisas.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

anta framtagen prognos

att

uppdra till Barn- och ungdomskontoret att planera för allmän förskola för
4-5 åringar som en del i den vanliga förskolan alternativt (där förutsättningar finns) som en del i familjedaghemsverksamheten

att

allmän förskola för 4-5 åringar bedrivs dagtid (vardagar kl 06.00-19.00)
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Barn- och ungdomsnämnden föreslås vidare besluta
att

föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagen taxekonstruktion
- maxtaxan gäller fullt ut fr o m 2002-01-01
- avgiftsreducering för förskolebarn innebär debitering enligt maxtaxans skolbarnsomsorgstaxa
- skolbarn placerade enligt skollagen 2 kap 9 § debiteras enligt delegation
från rektorer
- lovtillsyn debiteras med 150 kronor per månad under september till maj
samt med maxtaxans skolbarnsomsorgsavgift under juni – augusti
- familjer som har barn placerade i både kommunal och enskild verksamhet debiteras för det/de barn som har kommunal barnomsorg enligt
maxtaxa
- anta specificerade kriterier för avgiftsgrundande inkomst

att

Kommunfullmäktige tillskjuter de medel som erfordras för att genomföra
maxtaxan.

Beslutsförslag
Då MBL-förhandling kommer att äga rum 2001-08-16 föreslår arbetsutskottet
att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid nämndens augustisammanträde.
-----------------------------MBL-förhandling har genomförts och redovisas vid sammanträdet.
Solvig Ohlsson föreslår följande förändring i tjänstemannaförslaget:
att lovtillsyn debiteras med 150 kronor per månad under september till
maj samt med 400 kronor per månad under juni och augusti.
Yrkanden
Christina Mattisson, s, yrkar på socialdemokratiska gruppens vägnar
bifall till tjänstemannaförslaget med följande förändringar/förtydligande
att debitering enligt maxtaxan sker 12 månader per år
att familjer med en inkomst av högst 8.000 kronor även fortsättningsvis
skall vara avgiftsbefriade
att debitering för lovtillsyn sker enligt Solvig Ohlssons revidering
av tjänstemannaförslaget
att Barn- och ungdomsnämnden hemställer om att Kommunfullmäktige
tillskjuter de medel som erfordras för att genomföra maxtaxan.
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Claes Bothén, kd, yrkar på borgerliga gruppens vägnar att Barn- och
ungdomsnämnden beslutar
att
att

föreslå fullmäktige att ej godta förslaget om maxtaxa
föreslå fullmäktige att hos regeringen begära att få bli försökskommun
för alternativ användning av medel avsatta för maxtaxa

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget modifierat enligt
Christina Mattissons förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Därefter ställer ordföranden det modifierade förslaget mot Claes Bothéns
yrkanden.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Christina Mattissons
förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har för egen del beslutat
att

anta framtagen prognos

att

uppdra till Barn- och ungdomskontoret att planera för allmän förskola för
4-5 åringar som en del i den vanliga förskolan alternativt (där förutsättningar finns) som en del i familjedaghemsverksamheten

att

allmän förskola för 4-5 åringar bedrivs dagtid (vardagar kl 06.00-19.00).

Barn- och ungdomsnämnden har vidare beslutat
att

föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagen taxekonstruktion
- maxtaxan gäller fullt ut fr o m 2002-01-01 med ett undantag dvs
att familjer med en inkomst av högst 8.000 kronor per månad även
fortsättningsvis skall vara avgiftsbefriade
- debitering enligt maxtaxan sker 12 månader per år
- avgiftsreducering för förskolebarn innebär debitering enligt maxtaxans skolbarnsomsorgstaxa
- skolbarn placerade enligt skollagen 2 kap 9 § debiteras enligt delegation
från rektorer
- lovtillsyn debiteras med 150 kronor per månad under september till maj
samt med 400 kronor per månad under juni – augusti

2001-08-22

15

- familjer som har barn placerade i både kommunal och enskild verksamhet debiteras för det/de barn som har kommunal barnomsorg enligt
maxtaxa
- anta specificerade kriterier för avgiftsgrundande inkomst
att

hemställa om att Kommunfullmäktige tillskjuter de medel som erfordras
för att genomföra maxtaxan.

____________________
I budgetärendet ingår även volymförändringar vilka redovisas på
nästkommande sidor.
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Volymförändringar i skolan
I budgetärendet ingår förslag om volymförändringar i skolan.
Barn- och ungdomsförvaltningen har fått i uppdrag av Barn- och ungdomsnämnden att föreslå åtgärder för att möta det minskade elevunderlaget i
kommunala grundskolor.
Förvaltningen har delat uppdraget i två delar som består i att beskriva behovet
av volymanpassning respektive att beskriva nödvändig profilering, kvalitetssäkring och marknadsföring av den kommunala skolan.
Beskrivningen av den volymanpassning som behövs till följd av friskoleetableringar har samordnats med analyser av övriga skäl till volymanpassning.
Utgångspunkterna är demografiska förändringar, inflyttning, omflyttningar och
förmodade friskoleeffekter.
Per samverkansområde redovisas elevantal per skolenhet ( samtliga idag
boende barn i upptagningsområdet inkl barn som går i friskolor).
Redovisningen omfattar åren 2000/01 – 2006/07.
Prognostiserad utveckling av friskolor för perioden 2000/01 – 2005/06
redovisas.
I förslag på anpassningar utifrån elevminskning och friskoleetableringar
redovisas möjliga respektive förslag på förändringar i de olika
samverkansområdena enligt nedan.
Trossö samverkansområde
- Wämöskolan stängs alternativt görs till en 6-9 skola eller f-9 skola
- Aspöskolan blir en 1-10 års verksamhet
- Saltöskolan stängs
Lyckeby samverkansområde
I stort sätt oförändrat.
Jämjö samverkansområde
- Kyrkskolan och Jändelskolan görs i ett inledande skede till f-5 skolor och
på sikt kan Kyrkskolans elever flyttas till Jändelskolan
- Torhamns skola görs till en verksamhet för barn 1-11 år
- Skrävle skola görs till en verksamhet för barn 1-10 år
Rödeby samverkansområde
- Strömsbergs skola stängs.
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En sammanfattning av möjliga besparingar visar följande:
Strömsbergs skola
- Lokalhyra
0,9 mkr
- Minskat elevantal
2,6 mkr
Totalt
3,5 mkr
Wämöskolan
- Lokalhyra
Totalt

3,6 mkr
3,6 mkr

Saltöskolan
- Lokalhyra
- Minskat elevantal
Totalt

1,3 mkr
1,2 mkr
2,5 mkr

En prognos utifrån befintliga budgetramar visar att en överflyttning av cirka
15 elever från Skrävle till Fågelmara ger en minskad kostnad på 500 tkr.
En flyttning av 6-8 elever från Aspö till Trossö/Saltö ger en minskad kostnad
på 225 tkr samt en flyttning av 15-20 elever från Torhamn till Jändel skulle
kunna innebära en minskad kostnad på 500 tkr (troligtvis dock mindre
besparing).
Förskolans framtida lokalbehov kommer sannolikt att öka både med anledning
av de reformer som införs, maxtaxans införande samt en minskning av
familjedaghemsverksamheten. I samband med detta måste man i samtliga
områden se över möjligheterna till förtätningar av verksamheterna ur lokalsynpunkt för att eventuellt kunna frigöra ytor för förskoleverksamhet.
Gymnasieskolan bedömer att deras lokalbehov framöver inte behöver öka i
förhållande till nuläget.
Tjänstemannaförslag
För att möta de prognostiserade budgetanpassningar som är nödvändiga för
år 2002. 2003 och 2004 bedöms att någon/några skolnedläggningar är
nödvändiga under år 2003 och 2004, dock ej år 2002. Utöver i ärendet
föreslagna anpassningar måste skolans volymförändringar mötas genom att
verksamheterna anpassas.
Bedömning och förslag som efterfrågas i budgetdirektivens att-sats 12 innebär
att elevminskningen/elevavgången 2002 möts utan avveckling av skolenheter
att

förvaltningen bör påbörja integrationen mellan förskola, fritidshem och
skola på de minsta skolenheterna samt en ökad flexibilitet avseende
den ålder då eleverna flyttar till annan skola

2001-08-22

18

att

elevminskningen/elevavgången 2003 möts genom att elever som skulle
gått på Strömsbergs skola istället fördelas mellan skolorna i Rödeby,
Fridlevstad och Holmsjö samt att Aspö skola, Torhamns skola och
Skrävle skola integreras med förskola och fritidshem och att de äldre
eleverna flyttas till närliggande skolor

att

elevminskningen/elevavgången 2004 möts genom att Wämöskolan eller
Saltöskolan stängs. Rosenfeldtskolans eventuella ombyggnad till f-9
skola är avgörande för vilken skola som bedöms nödvändig att stänga

att

volymförändringarna i övrigt möts genom att verksamheterna anpassas.

Beslutsförslag
Då MBL-förhandling kommer att äga rum 2001-08-16 föreslår arbetsutskottet
att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid nämndens augustisammanträde.
---------------------------MBL-förhandling har ägt rum och redovisas vid nämndens sammanträde.
Yrkanden
Christina Mattisson, s, yrkar å socialdemokratiska gruppens vägnar
att

att

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar Barn- och ungdomsförvaltningens konsekvensbeskrivning av det minskade elevunderlaget inom den kommunala grundskolan till kommunstyrelsens
budgetberedning
Barn- och ungdomsnämnden ger Barn- och ungdomsförvaltningen i
uppdrag att utreda de ekonomiska och verksamhetsmässiga
konsekvenserna av en ombyggnad av "Trossöskolan” till en f-5 skola.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Christina Mattissons första yrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Christina Mattissons andra yrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

överlämna Barn- och ungdomsförvaltningens konsekvensbeskrivning
av det minskade elevunderlaget inom den kommunala grundskolan till
kommunstyrelsens budgetberedning

att

ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda de ekonomiska
och verksamhetsmässiga konsekvenserna av en ombyggnad av ”Trossöskolan” till en f-5 skola.

Tack
Ordföranden framför nämndens tack till tjänstemännen för ett mycket
förtjänstfullt arbete med budget 2002 och planer 2003-2004.
____________________
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1999.123 291
§ 70
Om- och tillbyggnad av Sunnadalsskolan
Karlskrona kommun har påbörjat en process där samtliga skolor i kommunen,
enligt en av Barn- och ungdomsnämnden framtagen lokalplan, kommer att
byggas om till moderna skolor som ger optimala möjligheter att arbeta enligt
nu gällande styrdokument.
Tekniska nämndens begäran om tillstånd för förprojektering av Sunnadalsskolan till en moderna f-9 skola godkändes av Kommunstyrelsen 1999-04-06.
Ombyggnaden av Sunnadalsskolan görs enligt samma grundkoncept som
Sturköskolan och Nättrabyskolan, dvs en skola med mycket flexibla utrymmen.
Sunnadalsskolan beräknas få cirka 450 elever fördelade enligt följande:
”Vanlig” grundskola
250 elever
Montessoriskolan
80 elever
Engelsk sektion
80 elever
Förberedelseklasser
80 elever
Befintlig idrottshall omfattas inte av detta ombyggnadsprojekt utan ingår i
projektet med ny idrottsanläggning.
Det framtagna förslaget innebär totalt en om- och tillbyggnad av 7.400 m2
byggnadsyta. Förslaget innebär också att Kungsmarksskolan lämnas och att
samtliga elever finns på den ombyggda Sunnadalsskolan.
Byggnadsarbetena beräknas starta i september 2001 och vara färdigställda i
sin helhet i mars 2003.
Preliminär kostnadsberäkning för byggnationen uppgår till 34 mkr samt övriga
merkostnader bl a för omflyttningar till cirka 0,5 mkr. Inventariekostnad
beräknas till 2 mkr.
Ökade driftkostnader beräknas till knappt 3 mkr. Avgående driftskostnader
1,2 mkr avser årshyra för Kungsmarksskolan fr o m 2003-06-30. Den ökade
driftkostnaden för Barn- och ungdomsnämnden uppgår totalt till ca 1,75 mkr
när anläggningen är klar till sommaren 2003.

2001-08-22

21

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

hos Tekniska nämnden begära att Sunnadalsskolan byggs om enligt
framtagen förprojektering samt

att

hos Kommunstyrelsen begära medel för att täcka de ökade driftskostnaderna.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
-------------------------Yrkanden
Claes Bothén, kd yrkar bordläggning av ärendet.
Christina Mattisson, s, yrkar avslag på Claes Bothéns yrkande och bifall till
tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: den som biträder förslaget
att avgöra ärendet i dag röstar nej, den som avslår förslaget röstar ja.
Ja
Patrik Hansson, s
Christina Mattisson, s
Claes Bothén, kd
Roland Andréasson, s
Kerstin Andersén, s
Eva-Britt Dahlström, s
Annicka Engblom, m
Karl-Gösta Svenson, m
Bo Palmgren, c
Jan-Olof Petersson, fp

Nej
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
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Göran Eliasson, s
Marie-Louice Norethun, m
Ann-Louise Trulsson, m
Per-Axel Persson, v
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1
1
1
1
1

Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster, 8 nej-röster beslutat
avgöra ärendet idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Christina Mattissons bifallsyrkande
till tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

hos Tekniska nämnden begära att Sunnadalsskolan byggs om enligt
framtagen förprojektering samt

att

hos Kommunstyrelsen begära medel för att täcka de ökade driftskostnaderna.

Protokollsanteckning
Borgerliga gruppen deltar ej i beslutet.
Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig mot beslutet att avgöra idag.
___________________
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2001.303 611
S Ohlsson
M Svensson
Föräldrakoop Nätet
Akten
§ 71
Förskoleplatser i Nättraby
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2001-01-11, § 1, att en entreprenadupphandling skulle göras på en förskoleavdelning i Nättraby med start
2002-01-01. Utvärdering av inkomna anbud visade att inget anbud var
komplett, varför en upphandling inte har kunnat genomföras.
Barn- och ungdomsnämndens ordförande har gett Barn- och ungdomskontoret i
uppdrag att komma med förslag till lösning för utökning av förskoleplatser i
Nättraby.
Sedan tidigare finns ett tjänstemannaförslag där två förskoleavdelningar
etableras vid Folkets hus i Nättraby. Tanken är att bygga ihop avdelningarna
med nuvarande Folkets hus och delvis kunna nyttja den stora samlingssalen
tillsammans med föreningslivet. Det kök som finns idag i Folkets hus bör
byggas om till ett kök för förskoleverksamheten.
Ett detaljerat lokalförslag och tidsplan bör arbetas fram tillsammans med
Tekniska förvaltningen och Fritidsförvaltningen för att få exakta kostnader.
En tidigare preliminär kostnadsberäkning visar på en årskostnad på ca 550.000
– 600.000 kronor.
Då det blir ökade kostnader att bygga i två etapper föreslås att två avdelningar
etableras samtidigt och arbetas in i de prognoser som är gjorda för
maxtaxeärendet.
Utöver hyreskostnaden tillkommer följande kostnader för drift och inventarier.
I budget för år 2001 finns medel för en förskoleavdelning i Nättraby (1.079.000
kronor för drift och 350.000 kronor för lokalhyra). I maxtaxeärendet, som ingår
i budget för år 2002, ingår ytterligare en förskoleavdelning i Nättraby.
Tillkommande kostnad för år 2002 blir 1.100.000 kronor i driftskostnad och
ca 200.000 – 250.000 kronor i lokalkostnad.
Målsättningen är att verksamheten skall vara igång i januari 2002.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

ovan redovisade förslag detaljprojekteras av Tekniska förvaltningen
samt

under förutsättning att ovan redovisade hyreskalkyl stämmer
att

uppdra till Tekniska nämnden att genomföra ovan nämnda projekt.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet
vid nämndens augustisammanträde.
------------------------Yrkanden
Christina Mattisson yrkar på socialdemokratiska gruppens vägnar avslag på
tjänstemannaförslag samt att Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

ge bidrag till föräldrakooperativet Nätet i Nättraby för att de ska
kunna öppna en förskoleavdelning 2002-01-01. Finansieras enligt
samma principer som i resursfördelningsmodellen för barnomsorg

att

ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att göra nödvändiga
överenskommelser om kösystem och dylikt enligt samma principer
som kommunala barnomsorgen.

Claes Bothén, kd yrkar på borgerliga gruppens vägnar bifall till Christina
Mattissons förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslag mot Christina Mattissons förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Christina Mattissons
förslag.
_____________________
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S Ohlsson
M Svensson
R/Sp
R/Trossö
Akten
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2000.354 291 (Spandelstorp)
2000.343 291 (Trossö)
§ 72
Behov av investeringsmedel till Spandelstorps och Trossö rektorsområden
Under oktober 2000 genomförde Arbetsmiljöinspektionen i Växjö inspektioner
i Spandelstorps och Trossö rektorsområden. Vid inspektionerna framkom ett
stort antal anmärkningar och brister med krav på åtgärder.
De flesta anmärkningarna och bristerna som gäller fastigheterna är åtgärdade
eller på gång att åtgärdas. Några av anmärkningarna och bristerna gäller dock
inventarier, framför allt stolar till dataarbetsplatser. På Vedebyskolan finns
också ett mycket stort behov av att byta ut möblerna i klassrummen, vilket
också påtalas som en brist i inspektionsprotokollet. Berörda rektorsområden
har inte möjlighet att klara de investeringar som behövs inom sina ramar för år
2001.
Barn- och ungdomsnämnden har en reserv på 400 tkr för investeringar. Av
denna reserv föreslås att Spandelstorps rektorsområde erhåller 200 tkr för
inköp av stolar, inventarier till klassrum och lärararbetsplatser samt att Trossö
rektorsområde erhåller 100 tkr för inköp av stolar.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

Spandelstorps rektorsområde erhåller 200 tkr av Barn- och ungdomsnämndens reserv för investeringar samt

att

Trossö rektorsområde erhåller 100 tkr av Barn- och ungdomsnämndens
reserv för investeringar.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
------------------------------Yrkanden
Christina Mattisson, s, yrkar följande tilläggsförslag
att

Barn- och ungdomsnämnden ger Barn- och ungdomsförvaltningen i
uppdrag att minska berörda rektorsområdes investeringsutrymme med
motsvarande belopp i kommande internbudgetarbete.
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Claes Bothén, kd, yrkar på borgerliga gruppens vägnar bifall till Christina
Mattissons tilläggsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Christina Mattissons tilläggsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

Spandelstorps rektorsområde erhåller 200 tkr av Barn- och ungdomsnämndens reserv för investeringar samt

att

Trossö rektorsområde erhåller 100 tkr av Barn- och ungdomsnämndens
reserv för investeringar

att

Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att minska berörda
rektorsområdes investeringsutrymme med motsvarande belopp i
kommande internbudgetarbete.

________________________
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2001.201 282
S Ohlsson
M Svensson
Tekniska förv.
Akten

§ 73
Omförhandlat hyreskontrakt avseende förskolelokal
Enligt gällande delegationsordning skall hyreskontrakt överstigande ett år
beslutas av Barn- och ungdomsnämnden.
Saleboda förskola och fritidshem har varit föremål för omförhandling av hyreskontrakt. Kontraktet förändras enligt nedan.
Fr o m 2001-10-01 sänks hyran från 515.220 kronor/år till 379.599 kronor/år.
Kontraktet förlängs till 2003-09-30.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

förlänga hyreskontraktet avseende Saleboda förskola/fritidshem under
perioden 2001-10-01 t o m 2003-09-30.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
----------------------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer propositions på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
_______________________
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2001.304 282
S Ohlsson
M Svensson
Kulturförvaltningen
Akten

§ 74
Tecknande av hyreskontrakt avseende bibliotek på Nättrabyskolan
Som en del i om- och tillbyggnaden av Nättrabyskolan har allmänbiblioteket
och skolbiblioteket samordnats i nya lokaler. Representanter för Kulturförvaltningen har varit delaktiga i utformningen av lokalen.
F r om augusti 2001 flyttar allmänbiblioteket från sina nuvarande lokaler och in
i skolan. Ett hyreskontrakt mellan Barn- och ungdomsförvaltningen och
Kulturförvaltningen skall i samband med detta upprättas.
Enligt gällande delegationsordning skall Barn- och ungdomsnämnden besluta
om hyreskontrakt överstigande ett år.
Förslag på hyreskontrakt som gäller från 2001-08-01 till 2004-07-31 har upprättats tillsammans med Kulturförvaltningen. Hyresbeloppet på 154.656
kronor/år (preliminär hyra) som Kulturförvaltningen skall erlägga är 50 % av
kvadratmeterhyran för bibliotekets yta.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

hyreskontrakt för perioden 2001-08-01 t o m 2004-07-31 tecknas med
Kulturförvaltningen avseende biblioteket på Nättrabyskolan.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
-------------------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
_____________________
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2001.208 631
A Giheden
S Ohlsson
Skolverket
Akten

§ 75
Yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag till
Friskolan Svettpärlan år 7-9
Barn- och ungdomsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över en ansökan
från Friskolan Svettpärlan AB, om start av en fristående grundskola år 7-9
hösten 2002.
Skolverket har enligt tidigare beslut daterade 1997-10-16 respektive
1998-11-25 godkänt Friskolan Svettpärlan för åren 1-6. Vid bägge tillfällena
har Karlskrona kommun tillstyrkt ansökningarna. Kommunen har även beviljat
tillstånd för förskoleklass och skolbarnsomsorg i enskild regi.
För läsåret 2002-2003 är det tänkt att skolan skall starta upp med 25 elever i
år 7 för att sedan bygga på med en ”årskurs”, om 25 elever, per läsår de
följande två läsåren. Enligt ansökan skall skolan, således fullt utbyggd, omfatta
ca 75 elever.
Utbildningen skall, liksom för de redan beviljade verksamheterna, ha inriktning
mot idrott och hälsa och följa Lpo 94 samt de nationella kursplanerna för
grundskolan.
Med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten och kommunens eget sätt att
organisera sin grundskola ser Barn- och ungdomsnämnden det som naturligt att
skolår 7-9 knyts till de för Friskolan Svettpärlan redan beviljade verksamheterna.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

tillstyrka att inkommen ansökan beviljas av Skolverket.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
----------------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
____________________
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2000.154 631
Karlskrona Montessorifriskola
S Ohlsson
M Svensson
§ 76
Fritidsverksamhet vid Karlskrona Montessorifriskola
Karlskrona Montessorifriskola inkom 2001-04-20 med anhållan att få bedriva
fritidsverksamhet i anslutning till friskolan på Gullberna Park fr o m höstterminen 2001.
Barn- och ungdomsnämnden behandlade ärendet 2001-06-18, § 63, varvid det
beslutades
att

ärendet angående fritidsverksamhet vid Karlskrona Montessorifriskola
skall återremitteras till nämndens augustisammanträde, för att få belyst
avvecklingskostnader och igångsättningskostnader vid den kommunala
Montessoriverksamheten.

Barn- och ungdomsförvaltningen har utrett ekonomiska konsekvenser för
Sunnanängs fritidshem. I budget har avsatts 475 tim/vecka under vårterminen
och 700 tim/vecka under höstterminen. De minskade elevtalen på Sunnanäng
innebär att höstterminens utökning inte kommer att genomföras. Resurser
motsvarande 173.745 kronor kommer således ej att nyttjas.
De merkostnader som rektorsområdet får p g a förändringen uppgår till totalt
37.800 kronor, vilket innebär ett utrymme för 135.000 kronor för fritidshemsverksamheten. Skolan låga elevtal gör dock att kostnaden per elev stiger,
vilket totalt sett innebär att de resurser som tilldelats Sunnanäng för år 2001
behövs för att driva verksamheten.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

inte genomföra upphandling av fritidshemsplatser på Gullberna Park
under 2001.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden ta beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
------------------------------------
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Yrkanden
Claes Bothén, kd, yrkar med hänvisning till borgerliga gruppens budgetförslag
att

Barn- och ungdomsnämnden inför tillägg i elevpengen för bidrag till
skolor som bedriver skolbarnsomsorg och fritidshemsverksamhet.

Christina Mattisson yrkar på socialdemokratiska gruppens vägnar avslag
på Claes Bothéns förslag samt yrkar följande tillägg till tjänstemannaförslaget
att

Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att per den 2001-01-01
upphandla fritidshemsplatser motsvarande Karlskrona Montessorifriskola behov på Gullberna Park.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns yrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå detsamma.
Ordföranden ställer proposition på Christina Mattissons tilläggsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

inte genomföra upphandling av fritidshemsplatser på Gullberna Park
under 2001

att

ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att per den 2001-01-01
upphandla fritidshemsplatser motsvarande Karlskrona Montessorifriskolas behov på Gullberna Park.

_________________

2001-08-22
C-U Persson
Samhällsbyggnadsförv.
Akten
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2001.159 212

§ 77
Yttrande över översiktsplan 2001
Ärendet föredrages på Barn- och ungdomsnämndens sammanträde i augusti.
----------------------------Nämnden har för yttrande erhållet förslag till ny kommunal översiktsplan.
Planen behandlar främst den framtida markanvändningen för kommunens
fysiska expansion.
Barn- och ungdomsnämndens verksamheter, förskola och grundskola, nämns
ett flertal gånger tillsammans med andra mjuka områden under olika avsnitt i
översiktsplanen. Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot det som
framförs under dessa rubriker.
Barn- och ungdomsnämnden vill i detta sammanhang speciellt betona följande
- vid stora bostadsexploateringar måste lämplig mark reserveras för nya
förskoleenheter och eventuellt också för grundskoleenheter
- dagens föräldrar ställer höga krav på säkra skolvägar och närhet till
nämndens anläggningar
- befolkningsprognosen med en vision om 10.000 nya kommuninnevånare ger
kapacitetsproblem inom nämndens verksamheter. Det är dock svårt att
bedöma vilka enheter som behöver förstärkas.
I övrigt finner nämnden förslaget till ny översiktplan intressant och har intet att
erinra.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

till Samhällsbyggnadsförvaltningen avge yttrande enligt ovan.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_____________________
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2001.005 611
S Ohlsson
Kommunfullmäktige
Akten
§ 78
Yttrande över motion angående etablering av dagis och fritids vid Skrävle
skola
Motion har inkommit från Jörgen Johansson, c, och Anne-Louise Rosell, s,
angående etablering av dagis och fritids vid Skrävle skola.
I motionen tas upp den positiva befolkningsutveckling som skett i området
kring Sälleryd och Skrävle. Skrävle skola har dock inte haft någon större elevökning. Anledningen till detta är enligt motionen att barnomsorgsplatser och
fritids saknas vid skolan.
Läsåret 2001-2002 har Skrävle skola 28 elever år f-6 (8 av dessa elever
kommer från annat upptagningsområde). I Skrävle skolas upptagningsområde
finns 30 elever i dessa åldrar. 10 elever har valt att gå på annan skola.
Elevantalet per läsår sedan 1995/96 är stabilt mellan 26 och 33 elever.
Barnomsorgen i området har lösts i familjedaghem. 14 förskolebarn från detta
upptagningsområde är placerade i förskolor i andra områden.
Diskussioner har förts inom förvaltningen att utveckla verksamheten vid
Skrävle skola till en verksamhet för barn i förskola, fritidshem och skola
f - år 2/3.
Denna utvecklingsidé kommer att diskuteras vidare inom förvaltningen. Under
hösten kommer föräldrarna att inbjudas för att informeras och delta i
diskussionen.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

till Kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan och

att

motionen därmed anses besvarad.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden yttra sig enligt ovanstående förslag.
Bo Palmgren, c, avvaktar med ställningstagande till nämndens augustisammanträde.
-------------------------------
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

till Kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan och

att

motionen därmed anses besvarad.

Särskilt yttrande
Bo Palmgren, c, lämnar särskilt yttrande vilket bifogas protokollet.
_______________________
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2001.142 610
A Lindell
Kommunfullmäktige
Akten
§ 79
Yttrande över motion angående ökad valfrihet för föräldrar med småbarn
Kristdemokraterna har inkommit med motion angående ökad valfrihet för
föräldrar med småbarn.
I motionen hänvisas bl a till FN:s barnkonvention artiklarna 7 och 18 vilka
uttrycker att barn har rätt till att så långt möjligt bli omvårdat av sina föräldrar
samt att konventionsstaterna är skyldiga att ge lämpligt bistånd till vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnens uppfostran.
Kristdemokraterna vill utöka valfriheten och stödja familjer som av olika
anledningar vill ordna sin barnomsorg genom att själva ansvara för den direkta
omvårdnaden på hel- eller deltid. Detta föreslår man ska ske genom att ge
föräldrarna ersättning som dagbarnvårdare fram till barnet fyller fyra år. För att
få ut ersättning ska krävas att man tar emot minst ett utomstående barn. Då ska
ersättning utgå för egna och utomstående barn.
Enligt motionären riskerar riksdagens beslut om maxtaxa att på olika sätt styra
upp den enskildes möjlighet att välja annan barnomsorg än den kommunala.
Dessutom har de borgerliga partierna i riksdagen lämnat ett eget förslag på
reform som ska ge den enskilde större utrymme för egna val och som fördelningspolitiskt skulle gynna de med låga inkomster jämfört med maxtaxan.
Med stöd av vad som anförs i motionen begär Kristdemokraterna
att Kommunfullmäktige uppdrar åt Barn- och ungdomsnämnden att införa
regler enligt motionens intentioner.
Förslag till yttrande
I förslag till yttrande över motionen redovisas redovisas vad skollagen kap 2 a
föreskriver om förskoleverksamhet, vilka krav som ställs avseende förskoleverksamhetens uppgift, organisation och innehåll.
Vidare anges att de bidrag som kommunen kan få vid införande av maxtaxan
avser att täcka kostnader som uppstår om maxtaxan införs. Övriga statsbidrag
som finns att få är också villkorat till att maxtaxa införs.
Exempel på ett antal frågeställningar som behöver utredas beroende på hur den
föreslagna omsorgsformen skall organiseras bl a:
- vilka villkor som skall gälla för anställningen
- administrationen av och ansvar för verksamheten
- olika krav vad gäller verksamheten
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Den verksamhet som föreslås i motionen omfattas inte av det som i skollagen
definieras som förskoleverksamhet. För att ta ställning till om det som föreslås
i motionen kan genomföras, som ett alternativ till övrig förskoleverksamhet,
krävs ett omfattande utredningsarbete.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

till Kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan och

att

motionen därmed anses besvarad.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden ta beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
------------------------------Yrkanden
Christina Mattisson, s, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Claes Bothén, kd, yrkar att Barn- och ungdomsnämnden föreslår fullmäktige
att ge Barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda de problemställningar som motionen föranleder, anställningsförhållanden m m och
därefter komma med förslag hur motionens intentioner skall genomföras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Claes Bothéns yrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_____________________
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C-U Persson
Kommunstyrelsen
Akten
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2001.212 160
§ 80
Yttrande över säkerhetspolicy, Karlskrona kommun
Föredragning av ärendet sker på nämndens augustisammanträde.
--------------------------------Kommunstyrelsen har begärt in yttrande från Barn- och ungdomsnämnden över
förslag till ny säkerhetspolicy för Karlskrona kommun.
Från Barn- och ungdomsförvaltningen handlar det mest om att förebygga
brand, inbrott och skadegörelse. Förvaltningen deltar redan aktivt på tjänstemannanivå i detta riskhanteringsarbete
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot innehållet i säkerhetspolicyn utan ser det positivt att arbetet får en fast politisk förankring.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

tillstyrka förslaget om säkerhetspolicy för Karlskrona kommun.

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

2001-08-22
M Svensson
Kommunfullmäktige
Akten
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2001.101 610
§ 81
Yttrande över motion angående differentierade elevbidrag till rektorsområdena
Centerpartiet i Karlskrona föreslår i motion daterad 2001-02-20 att det från och
med internbudgeten 2002 inom Barn- och ungdomsförvaltningen tillämpas ett
differentierat bidragssystem, där rektorerna får kompensation för den
merkostnad som uppstår vid drift av mindre skolor.
Motionärerna menar att rektorer som har mindre skolor i sina rektorsområden
sedan år tillbaka framkastat tankar och förslag om nedläggning av skola i eget
område av kostnadsskäl. Mest utsatta för dylika ”hot” har, enligt motionärerna
varit Aspö och Skrävle skolor.
Förslag till yttrande
Under hösten 2000 arbetade en arbetsgrupp inom Barn- och ungdomsförvaltningen med uppdraget att ta fram en ny resursmodell. Denna modell antog
Barn- och ungdomsnämnden vid sammanträde 2000-11-22, § 116. Den nya
resursfördelningsmodellen tillämpas från 2001. Modellen bygger i hög grad på
en schabloniserad fördelning per samverkansområde. Skälet till denna
fördelningsnivå är att behovet av justeringar för olikheter försvinner.
Samverkansområdet som har kunskaper om den lokala situationen ansvarar för
att tilldelade medel fördelas, i samverkan, mellan de i samverkansområdet
ingående rektorsområdena.
I samband med ovanstående beslut fick Barn- och ungdomsförvaltningen i
uppdrag att utreda om det finns olikheter i förutsättningarna mellan samverkansområdena som bör beaktas i 2002 års resursfördelning. Detta arbete
förväntas vara avslutat senast den 31 oktober för att en eventuell förändrad
modell skall kunna tillämpas inför 2002 års internbudget. I detta arbete
kommer bl a den frågeställningen som väckts av motionärerna att diskuteras.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta
att

Barn- och ungdomsnämnden, i det arbete som pågår kring en översyn
av den nuvarande resursfördelningsmodellen, beaktar motionen om
eventuella differentierade elevbidrag till rektorsområdena

att

motionen därmed anses vara besvarad.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet
med tjänstemannaförslaget.
-------------------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att

Barn- och ungdomsnämnden, i det arbete som pågår kring en översyn
av den nuvarande resursfördelningsmodellen, beaktar motionen om
eventuella differentierade elevbidrag till rektorsområdena

att

motionen därmed anses vara besvarad.

__________________
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§ 82
Utseende av ledamot i arbetsutskottet
Ärendet utgår och återkommer vid senare tillfälle.
____________________
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§ 83
Utseende av kontaktpolitiker i Rödeby rektorsområde och Stubbens
föräldrakooperativ
Ärendet utgår och återkommer vid senare tillfälle.
______________________
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I Bergström

§ 84
Kurser och konferenser
Socialnämnden har inbjudit till diskussionsmöte kring introduktion av
flyktingar i vår kommun.
Tid Måndagen den 27 augusti 2001 kl 08.30-12.00
Plats Gullberna Park, Karlskrona.
Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt Claes Bothén och Karl-Gösta Svenson
att delta i diskussionsmötet.
Ingrid Bergström ombesörjer anmälningarna. Övriga intresserade anmäler själv
sitt deltagande till Socialförvaltningen.
_________________

2001-08-22
C Fors
A Eklund
S Ohlsson
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§ 85
Övriga ärenden
1.

Trossögårdens lekytor

Annicka Engblom, m, ställer frågor med anledning av uppgifter i media
om Trossögårdens lekytor.
Solvig Ohlsson kommer tillsammans med Tekniska förvaltningen och
representanter för kv Lagerbjelke att se över förslag till begränsning av
lekytorna.
2.

Behöriga lärare

Annicka Engblom, m, ställer frågor om antalet behöriga lärare inom
förvaltningen samt hur regeringsförslaget om utbildning av obehöriga lärare
påverkar nämndens budget.
Christer Fors redovisar att rekryteringen av lärare är klar. Vi har 15-20
obehöriga lärare, men dessa är mestadels behöriga för ex vis andra årskurser/ämnen.
Kostnaderna för utbildning av obehöriga lärare enligt regeringens förslag håller
på att beräknas.
3.

Information och profilering av skolor

Annicka Engblom, m, ställer frågor om information och profilering av de olika
skolorna.
Ordföranden återkommer i frågan.
4.

Handikappade barn

Kerstin Andersén, s, ställer frågan om varje rektorsområde har en handlingsplan med information om handikappet, attityder m m. Vidare ställes fråga
hur Handikapprådet behandlar dessa frågor.
Anja Eklund informerar om att någon särskild allmän plan ej finns, men att
det för varje elev skall göras upp individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram.
Solvig Ohlsson meddelar att Handikapprådet ej tagit upp denna fråga.
Ordföranden uppdrar åt Solvig Ohlsson att ta med sig frågan till Handikapprådet.
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§ 86
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2001.72 102
§ 93
Kommunala val
Fullmäktige har utsett Kerstin Jonsson, v, till
ledamot i Barn- och ungdomsnämnden efter
Lohla De Bie och Per-Axel Persson, v till
ersättare

Kommunfullmäktige

2001.271 005
§ 100
Hem PC-paket – ett datorerbjudande för att
vidga datakunskaperna hos personal och
politiker

Kommunfullmäktige

2001.270 004
§ 101
Avgiftspolicy för kopior, bevis och registerutdrag
mm

Kommunfullmäktige

2001.115 042
§ 102
Delårsbokslut den 30 april 2001 – Karlskrona
kommun och kommunkoncern

Kommunfullmäktige

2001.47 629
§ 106
Svar på motion om Service Learning i
grundskolan (medborgarutbildning)

Kommunfullmäktige

2000.75 100
§ 107
Svar på motion om inrättande av kommunal
garanti

Kommunfullmäktige

1997.365 319
§ 112
Svar på motion om bussficka vid Holmsjöskolan
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Kommunfullmäktige

2000.380 106
§ 113
Svar på motion om samverkansmodell mellan
kommun, landsting, försäkringskassa och
länsarbetsnämnd

Skolverket

2000.98 63
Beslut angående uppskjuten start för Futurum,
en fristående grundskola och förskoleklass i
Karlskrona kommun

Hermine Plantin,
Futurum

2000.98 631
Hermine Plantin meddelar gruppledarna i
oppositionen att friskolan Futurum ej startar i
augusti 2002

Hermine Plantin

2000.98 631
Hermine Plantin meddelar att hon ej ämnar starta
friskolan Futurum år 2002.

Lokala styrelsen
Sturköskolan

Sammanträdesprotokoll 2001-05-21

Lokala styrelsen
Sturköskolan

Sammanträdesprotokoll 2001-06-13

Lärarnas Riksförbund
och Lärarförbundet

2001.300 611
Svar på enkät till Lärarförbundens medlemmar
angående behov av tjänster samt möjliga
besparingar

Erik Björnberg

2001.155 046
Redogörelse för erhållet stipendium ur
Karlskrona skolväsendes samfond Reseberättelse från studieresa Kiruna-AbiskoTarfala

Elisabeth Lundell

Ett varmt tack för det trevliga postogrammet
på födelsedagen

__________________

2001-09-26

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 14.05

Beslutande

Patrik Hansson, s
Christina Mattisson, s
Claes Bothén, kd
Göran Eliasson, s
Kerstin Andersén, s
Eva-Britt Dahlström, s
Ingvar Bergljung, s
Nadja Medic, s
Marie-Louice Norethun, m
Thomas Nilsson, m
Inga-Lill Siggelsten, kd
Ann-Louise Trulsson, m
Karl-Gösta Svenson, m
Arto Valtonen, v
Per-Axel Persson, v
Bo Palmgren, c
Jan-Olof Petersson, fp

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot (fr kl 13.30)
i ledamots ställe
ledamot (kl 08.30-12.00)
i ledamots ställe (kl 08.30-10.25, 13.30-14.05)
i ledamots ställe (fr kl 10.25)
ledamot
ledamot (kl 08.30-12.00)
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
forts nästa sida

Utses att justera

Christina Mattisson

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-10-03 kl 16.00

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 86-92
Ordförande _______________________________________

Justerande _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2001-10-03
Intygar i tjänsten

2001-09-26

forts

Övriga deltagande

Inga-Lill Siggelsten, kd
Peter Rihs, kd

ersättare (kl 10.25-12.00)
ersättare

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Mats Svensson
Torsten Karlsson
Solvig Ohlsson
Anita Lindell
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
ekonomichef
ekonomichef
planeringschef
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare

Christer Ericsson
IT-samordnare
Els-Mari Furuvall
rektor/Litorina
___________________________________________________________________
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S Ohlsson
E-M Furuvall
Akten

3

2001.344 106 (Generationsmöten)
§ 86
Aktuell information
1.

Välkommen

Ordföranden hälsar nya ledamoten Arto Valtonen, v och nya ersättaren
Ingvar Bergljung, s, välkommen till arbetet i Barn- och ungdomsnämnden.
Ordföranden hälsar även nye ekonomichefen Torsten Karlsson välkommen.
2.

Yrkesinspektionens protokoll

Solvig Ohlsson redovisar Yrkesinspektionens protokoll avseende Trossö och
Spandelstorps rektorsområden.
Förvaltningen har åtgärdat det mesta av anmärkningarna i protokollen, bl a
akustikproblem, värme- och solskydd, ventilationsproblem, byggt om
provisorisk avdelning på Trossögården, byggt om spånsug på Vedebyskolan,
åtgärdat brister i Träningsskolan på Spandelstorpskolan.
Bättre sophantering planeras och lärararbetsplatser m m är under beredning.
Informationen tas till dagens protokoll.
3.

Rapport om Generationsmöten (seniorer)

Els-Marie Furuvall, Litorina informerar om verksamheten med seniorer ute i
rektorsområdena. Det är ett samarbete mellan Litorina folkhögskola,
pensionärsorganisationerna och Barn- och ungdomsförvaltningen.
Verksamheten inleds med en veckas kurs med deltagande av representanter
från alla Barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter, där pensionärerna
får informationen om dagens skola. Verksamheten pågick hela läsåret
2000/2001. Förra året deltog sex seniorer i åldrarna 40-82 år. Vissa deltog i
verksamheten flera dagar i veckan, andra under vissa timmar. I år har tio
deltagare anmält sig.
Seniorerna har varit mycket uppskattade både bland barn och personal och
Els-Marie Furuvall hoppas att verksamheten växer för varje år.
Ordföranden framför ett stort tack till Els-Marie Furuvall, tjänstemän och
seniorer.
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A Lindell
Akten
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2001.345 619
4.

Elevers och föräldrars attityder till grundskolan år 2001

Enligt den av Barn- och ungdomsnämnden fastställda skolplanen har elev- och
föräldraenkät genomförts riktad till elever i avgångsklasserna i grundskolan
och grundsärskolan.
I en sammanfattning redovisas attityderna till skolan utifrån olika perspektiv
såsom demokrati, skolans styrning och måluppfyllelse, barns och ungas rätt att
lyckas i skolan, livslångt lärande, skolans sociala miljö samt skolan som en
integrerad del av samhället.
Undersökningens resultat redovisas med utgångspunkt ifrån de nationella styrdokumenten, skollag och andra förordningar.
Undersökningen ger ingen entydig bild av hur skolan fungerar i ett demokratiskt perspektiv. Delar av resultaten visar på att vi har en demokratisk skola
medan andra resultat pekar på brister i demokratin.
Föräldrarna har ett lågt förtroende för de ansvariga för skolan. Både föräldrar
och elever anser dock att skolan lyckas bra med att ge kunskaper och färdigheter i de olika ämnena.
Resultaten visar att det behövs förändringar för att främja ett livslångt lärande.
Skolan behöver utveckla undervisningsformer där eleverna själva kan agera
och skolarbetet bör organiseras och utformas så att det känns lustfyllt och
mindre stressande.
Majoriteten av eleverna trivs med skolan och andra elever och lärare. De
känner sig lugna och trygga i skolan och upplever sig bli rättvist behandlade.
Lärarna behandlar pojkar och flickar lika.
Trots detta visar undersökningen att det finns stora brister i de sociala
förhållandena på skolan. Dåligt bemötande i form av grovt språkbruk, våld och
rasism måste uppmärksammas.
Omvärldskontakterna bör öka.
Rapporten kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet ute i rektorsområdena.
Informationen tas till dagens protokoll.
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C Ericsson
S Ohlsson

5.
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ITiS

Christer Ericsson informerar om ITiS (IT i Skolan).
Uppdraget innebär
- kompetensutveckling av 70.000 lärare i landet
- multimediadator till varje deltagande lärare
- e-postadresser till alla lärare och elever
- förbättra tillgängligheten till Internet
- stödja svenska och europeiska skoldatanäten
- stödja elever med funktionshinder
- dela ut pris för utmärkta pedagogiska insatser.
I Karlskrona har 551 pedagoger deltagit/kommer att delta i kompetensutvecklingen. Deltagande lärare har fått låna en dator. Målsättningen är
Internetanslutning till samtliga skolor och e-postadress till samtliga lärare och
elever. Till hösten 2002 kommer det att vara utbyggt att omfatta 12.000
personer. Samarbete sker med IT-enheten i Ruthensparre.
12,2 mkr har erhållits i statliga medel för verksamheten.
Som en uppföljning kommer medel från KK-stiftelsen att användas för att ge
stöd ute i verksamheten
Informationen tas till dagens protokoll.
6.

Barnomsorgssituationen fram till mars-april 2002

Solvig Ohlsson redovisar barnomsorgssituationen september 2001 – mars/april
2002.
Ytterligare information kommer till nämndens oktobersammanträde.
7.

Handikappfrågor

Kerstin Andersén, s, tog vid föregående sammanträde upp problemställningar
för handikappade barn och ungdomar.
Solvig Ohlsson informerar om att Handikapprådet uppmanat Barn- och
ungdomsnämnden att ha kommunala handlingsplaner vad gäller handikappade
barn och ungdomar.
___________________
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§ 87
Delegationsärenden
Beslut som fattats på delegation av ordföranden, barn- och ungdomschefen,
utvecklingschefen och pedagogiske samordnaren redovisas vid sammanträdet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________

2001-09-26
P Olsson
M Svensson
P Svensson
A-C Östbergh
Kommunstyr.
Samtl R
Intendenter
Akten

7

2001.115 042

§ 88
Delårsbokslut per den 2001-08-31
Mats Svensson redovisar delårsbokslut för januari-augusti 2001.
Driftbudgeten omsluter för närvarande 702,8 mkr, varav kommunbidraget utgör
634,3 mkr och övriga externa och interna intäkter 68,5 mkr.
Till 13 rektorsområden med förskola-grundskola har enligt senaste resursfördelningen delats ut 467,9 mkr.
Övriga stora budgetposter är (brutto):
- hyror/lokaler
112,8 mkr
- särskola
22,8 mkr
- gemensamt (kapitalkostnader, personalsocialt m m)
31,5 mkr
- friskolor och enskilda förskolor
36,2 mkr
- skolskjutsar
11,5 mkr
- barn- och ungdomskontoret
8,1 mkr
Ekonomiskt ingångsläge 2001
Barn- och ungdomsnämnden uppvisade i sitt bokslut ett negativt ekonomiskt
resultat på 5,4 mkr, vilket var ett sämre resultat än prognoserna visat. Det
negativa resultatet överensstämde i stort med det sammantagna resultatet för
rektorsområdena. Av det totala underskottet utgjorde ca 2,5 mkr förändring av
ferielöneskuld och semesterlöneskuld till lärare och övrig personal.
Internbudget/resursfördelning 2001
Fr o m 2001 tillämpas en ny resursfördelningsmodell inom förvaltningen.
Denna modell skall framförallt ge rektorsområdena bättre budgetförutsättningar genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets
början. Arbetet med en översyn av denna modell har påbörjats och beräknas
vara klart under slutet av oktober månad.
Någon reserv för oförutsedda kostnader har inte budgeterats.
Händelser under 2001
- En ny förskoleavdelning på Hasslö har öppnats i augusti.
- Då inga kompletta anbud inkommit har den planerade upphandlingen av en
förskoleavdelning i Nättraby ej kunnat genomföras. I stället kommer föräldrakooperativet Nätet att utöka sin verksamhet med en avdelning i början av
2002.
- Nättrabyskolan står färdig inför höstterminen.
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- Om- och tillbyggnad av Sunnadalsskolan till en modern F-9 skola påbörjas
under oktober månad.
- Förprojektering av Trossöskolan pågår.
- Karlskrona Montessorifriskola AB har startat skolverksamhet år F-3 samt
fritidshem på Gullberna Park.
Ekonomiskt utfall januari – augusti 2001
Periodens resultat slutar på +21,5 mkr. Resultatet för motsvarande period 2000
var +13,9 mkr.
Investeringsbudgeten är på 9,2 mkr. Fram till och med den 31 augusti har 3,8
mkr förbrukats. Bedömningen som görs på helår är att investeringsmedlen,
trots en relativt låg investeringstakt hittills, kommer att förbrukas under året.
Prognos för 2001
Årets första budgetuppföljning visade ett årsresultat som pekade på ett underskott på ca 11 mkr. Detta gjorde att analysarbetet jämsides med analys av 2000
års resultat också inriktades på en analys av nuläget 2001 och vilka åtgärder
som skulle erfordras för att nå balans i ekonomin för innevarande år.
De åtgärder som vidtogs för att uppnå balans i ekonomin blev en kombination
av ytterligare tillskott från Kommunfullmäktige (6 mkr), en anpassning i verksamheterna till befintliga ramar (med undantag av Spandelstorps rektorsområde). Dessutom tillkom ytterligare krav på budgetanpassning i såväl
rektorsområdena som centrala anslag.
Av de prognoser som rektorsområdena lämnat framgår att ett flertal rektorsområden nu uppvisar obalans i ekonomin. En analys av områdenas förväntade
resultat pågår. Rektorsområdenas uppdrag är bl a att ha balans i ekonomin. Vid
en konflikt mellan mål och medel gäller tilldelade medel.
Beräknade avvikelser där verksamheten av olika anledningar ger överskott är
skolskjutsar, resurscentrum, lokaler, finansiella poster och barnomsorgsavgifter.
En samlad bedömning är därmed att förvaltningens resultatprognos för 2001
slutar på +/-0.
Bedömningen är att budgeten således under inga förhållanden medger några
nya satsningar alternativt oförutsedda kostnader/minskade intäkter under
budgetåret 2001.
Barn- och ungdomsförvaltningen har lämnat beslutsförslag vid arbetsutskottets sammanträde.
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Yrkanden
Claes Bothén, kd yrkar följande tilläggsförslag
att Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till oktobersammanträdet göra en beräkning av antal barn till arbetslösa föräldrar
som finns i barnomsorgen under 2:a halvåret 2001, samt
att förvaltningen redovisar ekonomiskt underlag för ovanstående för att
kunna redovisa detta till kommunstyrelse och fullmäktige.
Christina Mattisson, s, yrkar följande tilläggsförslag
att berörda rektorsområden till nämndens oktobersammanträde redovisar
att åtgärder vidtagits så att balans uppnås i ekonomin 2001 samt
att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att till nämndens
oktobersammanträde redovisa en plan för hur resterande del av
investeringsbudgeten kommer att användas.
Claes Bothén yrkar bifall till Christina Mattissons tilläggsförslag.
Christina Mattisson yrkar bifall till Claes Bothéns förslag.
Propositionsordning och beslut
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Christina Mattissons tilläggsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Således beslutar Barn- och ungdomsnämnden för egen del
1.

att ge förvaltningen i uppdrag att till oktobersammanträdet göra en
beräkning av antal barn till arbetslösa föräldrar som finns i barnomsorgen
under 2:a halvåret 2001

2.

att förvaltningen redovisar ekonomiskt underlag för ovanstående för att
kunna redovisa detta till kommunstyrelse och fullmäktige

3.

att berörda rektorsområden till nämndens oktobersammanträde redovisar
att åtgärder vidtagits så att balans uppnås i ekonomin 2001 samt

4.

att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att till nämndens
oktobersammanträde redovisa en plan för hur resterande del av
investeringsbudgeten kommer att användas.
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Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

överlämna delårsbokslutet för januari – augusti 2001 till
Kommunstyrelsen

_______________
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Arto Valtonen
Per-Axel Persson
I Bergström
Akten
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2001.150 001
§ 89
Utseende av ledamot och ersättare i arbetsutskottet
I arbetsutskottet föreligger två vakanser, en ordinarie och en ersättare för
vänsterpartiet.
Vänsterpartiet föreslår att Arto Valtonen utses till ordinarie ledamot och PerAxel Persson till ersättare.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutar
att utse Arto Valtonen, v, till ordinarie ledamot i arbetsutskottet och
Per-Axel Persson, v, till ersättare.
___________________
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Arto Valtonen
Per-Axel Persson
Berörda områden
I Bergström
Akten
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2001.66 001
§ 90
Utseende av kontaktpolitiker
Uppdraget som kontaktpolitiker i följande områden är vakanta:
- Wämö rektorsområde, Montessori föräldrakooperativ, Ankaret föräldrakooperativ, friskolan Musikugglan (1 s-politiker)
- Lyckeby rektorsområde inkl särskolan, Kronotorp rektorsområde, Fyruddens
skola, Skutan föräldrakooperativ, Friskolan Svettpärlan, Montessorifriskolan
(1 v-politiker)
- Spandelstorps rektorsområde inkl särskolan, Tant Grön personalkooperativ
(1 s-politiker)
- Rödeby rektorsområde, Stubbens föräldrakooperativ (1 v-politiker)
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att utse Arto Valtonen, v, till kontaktpolitiker i Lyckeby rektorsområde
inkl särskolan, Kronotorp rektorsområde, Fyruddens skola, Skutan föräldrakooperativ, Friskolan Svettpärlan, Montessorifriskolan
att utse Per-Axel Persson, v, till kontaktpolitiker i Rödeby rektorsområde,
Stubbens föräldrakooperativ.
S-gruppen avvaktar med förslag till kontaktpolitiker i övriga berörda områden.
__________________

2001-09-26

13

§ 91
Övriga ärenden
1.

Nytt datum för nämndsammanträdet i december

Ordföranden föreslår nytt datum för nämndsammanträdet i december.
Sammanträdet föreslås flyttas från den 19 december till den 17 december
och förläggas ute på en skola, förslagsvis Nättrabyskolan.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att förlägga nämndens decembersammanträde till den 17 december.
Lokal meddelas senare.
___________________
2.

Inbjudan till Fyruddens skola

Fyruddens skola har inbjudit politikerna i nämnden till en diskussionsträff.
Ordföranden och vice ordförande har för avsikt att besöka Fyrudden.
Övriga politiker är välkomna och kan göra överenskommelse om tidpunkt.
3.

Sunnadalsskolans ombyggnad

Bo Palmgren, c, ställer frågor i ärendet angående Sunnadalsskolans
ombyggnad.
4.

Kontaktpolitikerbesök

Ann-Louise Trulsson, m, ställer frågor om formerna för kontaktpolitikerbesök.
5.

Praoplatser

Göran Eliasson, s, ställer frågan om föräldrarna har någon skyldighet att ordna
praoplatser åt sina barn.
Kurt Edvinsson redovisar den samverkan som pågår med arbetsmarknaden för
att ordna praoplatser. Det är dock svårigheter att ordna platser i den omfattning
som behövs, varför skolorna är tacksamma för den hjälp föräldrarna kan
erbjuda.
___________________
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§ 92
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2001.309 049
§ 129
Beslut att förenkla för kommunmedborgarna att
betala sina räkningar genom att erbjuda Autogiro

Kommunfullmäktige

2001.72 102
§ 120
Avsägelser av kommunala uppdrag
Rickard Ferm, s, har den 24 juni 2001 avsagt sig
uppdraget som ledamot i Barn- och ungdomsnämnden

Kommunfullmäktige

2001.72 102
§ 121
Kommunala val
Fullmäktige utser till och med den 31 december
2002 i Barn- och ungdomsnämnden:
Ledamot André Gustavsson, s, efter Rickard
Ferm
Ersättare Ingvar Bergljung, s, efter André
Gustafsson
Ledamot Arto Valtonen, v, efter Kerstin Jonsson

Kommunfullmäktige

2001.337 020
§ 127
Beslut om önskad sysselsättningsgrad och
flexibla arbetstider (tillgång – efterfrågan på en
jämställd personal)

Kommunfullmäktige

2000.364 440
§ 134
Folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

2001.171 701
§ 136
Ändring av Vårdförbundet Blekinges förbundsordning
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Kommunfullmäktige

2001.89 620
§ 142
Svar på motion om ”En skola fri från mobbing

Lokala styrelsen
Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2001-08-27

Kerstin Jonsson

Med anledning av att hon avsäger sig uppdraget
som ledamot i Barn- och ungdomsnämnden
sänder hon en hälsning till ordförande och
ledamöter i Barn- och ungdomsnämnden och
tackar för det fina arbetsklimat som råder där.

Astrid Bärtfors

Ett hjärtligt tack för uppvaktning i samband med
pensionering

Styrelsen för Skol-IF
Mörtsjöåsen

Ett tack för uppvaktningen på Mörtsjölägrets
75-årsjubileum

Siv Holmberg och
Karl-Göran Kennland

Ett stort tack för uppvaktningen vid
pensionsavgången på Bubbetorpsgård den 30 juli
2001

____________________

2001-10-24

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 14.10

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Claes Bothén (kd)
Göran Eliasson (s)
Kerstin Andersén (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Nadja Medic (s)
André Gustavsson (s)
Annicka Engblom (m)
Thomas Nilsson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Inga-Lill Siggelsten (kd)
Arto Valtonen (v)
Bo Palmgren (c)
Peter Rihs (kd)
Jan-Olof Petersson (fp)

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
i ledamots ställe (fr § 93 p 3 föredragning)
ledamot (fr § 94 beslut)
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
ledamot (§ 93 föredragning)
i ledamots ställe (fr § 94 beslut)
ledamot
forts nästa sida

Utses att justera
Justeringens plats
och tid
Underskrifter

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-10-31 kl 15.00

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 93-101
Ordförande _______________________________________

Justerare _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2001-11-01
Intygar i tjänsten
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forts

Övriga närvarande

Per-Axel Persson (v)
Peter Rihs (kd)
Gunilla Gustavsson (c)
Lena Gustafsson (fp)

ersättare
ersättare (§ 93 föredragning)
ersättare (§ 93 föredragning)
ersättare (§ 93 föredragning)

Per Olsson
barn- o ungdomschef
Kurt Edvinsson
kanslichef
Anja Eklund
utvecklingschef
Torsten Karlsson
ekonomichef
Solvig Ohlsson
planeringschef
Britt-Christine Arnesson
vik PA-chef
Ingrid Bergström
nämndsekreterare
___________________________________________________________________
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L Bjerström, KLF
§ 93
Aktuell information
1.

FN-dagen – Barnkonventionen

Jan-Olof Petersson (fp) har tagit initiativ till att manifestera FN-dagen den 24
oktober. Med anledning härav har Liliann Bjerström, projektsamordnare för
projektet 3 år med FN:s Barnkonvention i Karlskrona, inbjudits till nämnden
för att informera om projektet.
FN:s barnkonvention består av 54 artiklar med 4 huvudprinciper. Rättigheterna
gäller alla barn utan diskriminering.
- Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som berör barn.
- Barnet har rätt till sitt liv och har rätt att utvecklas.
- Barnet har rätt att göra sig hört och få sina åsikter respekterade
(Artikel 3 är en portalbestämmelse)
- Barn har fullt ut och lika stort människovärde som vuxna, men barn är sårbara
och behöver därför stöd och skydd.
FN:s barnkonvention i Karlskrona har som mål
- att ge utbildning och skapa förankring
- utveckla strategier
- göra handlingsplaner
- skapa metoder för att följa upp exempelvis barnchecklista
Projektorganisationen redovisas. Den består av
- styrgrupp
- barn- och ungdomsgrupp (klass 5 Tullskolan)
- seniorgrupp
- projektorganisation som stöd för de lokala projekten.
Genomförda projekt/aktiviteter hittills i projektet 3 år med FN:s Barnkonvention i Karlskrona:
- besök av representant från barnombudsmannakansliet
- Kick-off den 3 mars för projektet
- månatliga sammankomster med grupperna
- utdelning av bidrag för att arbeta förebyggande mot mobbing
- inventering tillsammans med Barn- och ungdomsförvaltningen av det
mobbingförebyggande arbetet för att kunna utveckla metoder och rutiner vid
fall av mobbing
- läs- och språkinventering
- teaterföreställningar
- musikteaterföreställning ”Att döda en själ”.
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2001.2 042 (Info invest budget)
Kommande aktiviteter:
- Barndag den 30 oktober
- medverkan vid fysisk planering
- olika lokala aktiviteter
- inbjudan att ta del av erfarenheterna från Barnombudsmannens kansli
samt en uppföljning av aktiviteterna i Karlskrona den 20 november.
Slutligen informerar Liliann Bjerström om projektets Logotype som skall vara
en kvalitetsstämpel.
Ordföranden tackar för informationen.
2.

Månadsvisa budgetuppföljningar samt plan för resterande del av
investeringsbudgeten

Torsten Karlsson redovisar prognos för månadsuppföljning av budgetanpassningar i rektorsområdena per den 30 september 2001.
Följande rektorsområden visar negativ prognos: Sunnadal, Spandelstorp,
Holmsjö, Fridlevstad, Sturkö och Särskolan.
Sunnadals prognos hänför sig till förberedelseklasserna och Spandelstorp
har enligt tidigare beslut fått längre tid på sig att anpassa sin budget.
Rektorerna redovisar följande åtgärder för att komma till rätta med budgetunderskottet:
- inköpsstopp
- restriktivitet med vikarieinsättning
- uppmaning till personalen att ta ut sparade semesterdagar
- viss besparing av mellanmål oh dylikt
- indragning av smärre tjänster.
Totalt visar prognosen per den 30 september 2001 ett minus om 2,762 mkr inkl
särskolan.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att berörda rektorsområden till novembersammanträdet redovisar åtgärder
för att budgeten skall komma i balans till 2001-12-31.
Torsten Karlsson redovisar även en översikt av beräknad förbrukning 2001 av
resterande investeringsbudget i rektorsområdena.
Ytterligare information kommer att lämnas vid arbetsutskottets sammanträde
i november.
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S Ohlsson
3.

Redovisning av antalet barn till arbetslösa föräldrar som finns i
barnomsorgen

Solvig Ohlsson redovisar antalet nyplacerade barn andra halvåret 2001. Det är
20 småbarn under 3 år och 4 barn 3-5 år.
I kö i dagsläget är 8 småbarn under 3 år och 3 barn 3-5 år.
Redan placerade barn i verksamheten är 21 småbarn under 3 år och 54 barn
3-5 år.
Även beräknade kostnader för verksamheten redovisas.
4.

Handikappolitiska programmet

Inget finns att rapportera på denna punkt.
_________________
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§ 94
Delegeringsärenden
Beslut som fattats på delegation av ordföranden, barn- och ungdomschefen,
utvecklingschefen, pedagogiske samordnaren samt av rektorerna i Fridlevstad
och Holmsjö rektorsområden redovisas vid sammanträdet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________

2001-10-24
P Hansson
P Olsson
T Karlsson
A Eklund
K Edvinsson
A-C Östbergh
Y Skärheden
B Gustafsson
Föreningssparbanken
Posten
Akten
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2001.254 002
§ 95
Disposition av bank- och postgirokonton
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2001-06-18, § 62 beslutat
om vilka personer som har rätt att disponera Barn- och ungdomsnämndens
bank- och postgirokonton.
Med anledning av förändrad bemanning på vissa tjänster föreslås Barn- och
ungdomsnämnden ändra tidigare beslut enligt följande:
Beslutet gäller för Patrik Hansson, utan kontrasignering, och nedanstående
personer, två i förening.
Yvonne Skärheden
Birgitta Gustafsson
Anja Eklund
Beslutet avser följande konton:
Bankkonto 904 950 090-4
5220-7834
5110-2564

Torsten Karlsson
Per Olsson
Ann-Christin Östbergh
Kurt Edvinsson
Postgiro

37 88 97-3
486 93 03-0
486 92 03-2
487 27 01-0
476 23 02-0

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
ovanstående förslag.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att dispositionsrätten för ovanstående konton gäller för Patrik Hansson
utan kontrasignering
………………………………….
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dispositionsrätten för ovanstående konton gäller för nedanstående
personer, två i förening (en person ur respektive kolumn).

Yvonne Skärheden …………………….. Torsten Karlsson ……………………..
Birgitta Gustafsson ……………………. Per Olsson ……………………………
Anja Eklund …………………………… A-C Östbergh ………………………..
Kurt Edvinsson ………………………
___________________
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P Olsson
Kommunledn.förv
Akten
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2000.377 001
§ 96
Yttrande över Förslag till ändrad organisation för icke nämndspecifik
administration
Kommunledningsförvaltningen har översänt rubricerade förslag till samtliga
nämnder för yttrande.
Förslag till yttrande
Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker förslaget med följande förslag till
förändring:
De intendenter som nämns i bilaga 3 bör i detta skede hållas utanför
omorganisationen.
Intendenterna har blandade funktioner och roller. Förvaltningen utreder f n
deras funktion, för att i november avlägga rapport till Barn- och ungdomsnämnden.
För närvarande har intendenterna bara till en del ekonomuppgifter.
Sedan tjänsterna inrättades har avlastningen av rektorerna prioriterats så att
intendenterna i flertalet fall är verksamhets- och arbetsledare för administrativ
personal samt köks- och städpersonal.
I detta uppdrag har de delegation av förvaltningschefen och är i funktionen att
jämföra med rektorerna i samverkansområdena.
Minskad sårbarhet för gruppen kan bara till mindre del tillgodoses genom den
nya organisationen. Rektorerna är intendenternas naturliga back-up och
ersättare i rollen som verksamhets/arbetsledare.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att tillstyrka förslaget till organisation för icke nämndspecifik
administration, med undantag för intendenterna, eftersom Barn- och
ungdomsförvaltningen på nämndens uppdrag just nu utreder deras funktion.
Yrkanden
Claes Bothén (kd) yrkar på borgerliga gruppens vägnar
1.att Barn- och ungdomsnämnden avslår förvaltningens förslag till
yttrande samt
2.att Barn- och ungdomsnämnden uttalar ett stöd för nätverkslösningar
gällande samtliga berörda personalgrupper.
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Christina Mattisson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på
Claes Bothéns första yrkande samt bifall Claes Bothéns andra yrkande.
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till Claes Bothéns avslagsyrkande på
tjänstemannaförslaget och bifall till Claes Bothéns andra yrkande.
Propositionsordning och beslut
Ordföranden ställer Christina Mattissons bifallsyrkande till tjänstemannaförslaget mot Claes Bothéns yrkande om avslag på detsamma.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Votering
Claes Bothén begär votering.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som biträder tjänstemannaförslaget röstar ja, den som biträder Claes Bothéns avslagsyrkande röstar
nej.
Ja
Nej
Patrik Hansson (s)
1
Christina Mattisson (s)
1
Claes Bothén (kd)
1
Kerstin Andersén (s)
1
Eva-Britt Dahlström (s)
1
Nadja Medic (s)
1
André Gustavsson (s)
1
Annicka Engblom (m)
1
Thomas Nilsson (m)
1
Arto Valtonen (v)
1
Jan-Olof Petersson (fp)
1
Göran Eliasson (s)
1
Ann-Louice Trulsson (m)
1
Inga-Lill Siggelsten (kd)
1
Peter Rihs (kd)
1
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat
i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på Claes Bothéns andra yrkande,
biträtt av Christina Mattisson och Annicka Engblom.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

2001-10-24

11

Barn- och ungdomsnämnden har sålunda i enlighet med ovan redovisat
yttrande och tilläggsförslag beslutat
att tillstyrka förslaget till organisation för icke nämndspecifik
administration, med undantag för intendenterna, eftersom Barn- och
ungdomsförvaltningen på nämndens uppdrag just nu utreder deras funktion
samt
att uttala ett stöd för nätverkslösningar gällande samtliga berörda
personalgrupper.
Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig mot yttrandet till förmån för eget förslag.
Reservationen bilägges protokollet.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
______________________
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2001.381 006
BUN:s ledamöter
BoU-kontoret
Rektorer
Intendenter
Adm centrum
Berörda förvaltn.
Samverkansgrupp
Massmedia
HoS
Resurscentrum
Utveckl.centum
Akten

§ 97
Fastställande av sammanträdesplan för år 2002
Förslag till sammanträdesplan för år 2002 har upprättats av Barn- och
ungdomskontoret.
Arbetsutskottet uppdrar till ordföranden och sekreteraren att återkomma till
nämndens oktobersammanträde med förslag till ändrat sammanträdesdatum i
mars.
--------------------------Ordföranden föreslår att nämndens marssammanträde flyttas till måndagen den
25 mars.
Barn- och ungdomsnämnden fastställer förslaget till sammanträdesplan
för år 2002 med ovanstående ändring.
__________________
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2001.380 005
K Edvinsson
Akten
§ 98
Utseende av personuppgiftsombud
Kurt Edvinsson ger en sammanfattning av Personuppgiftslagen som träder i
kraft den 1 oktober 2001. Barn- och ungdomsnämnden är ansvarig för att lagen
efterföljs.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att utse Kurt Edvinsson till personuppgiftsombud vid Barn- och
ungdomsförvaltningen.
-------------------------------Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att utse Kurt Edvinsson till personuppgiftsombud vid Barn- och
ungdomsförvaltningen.
______________________

2001-10-24

I Bergström
§ 99
Kurser och konferenser
Rädda Barnen i Blekinge har översänt inbjudan till en Barndag
informations/studiedag den 30 oktober 2001 ”Räkna med mig!”
Kerstin Andersén och Ann-Louise Trulsson anmäler intresse för
informationsdagen.
Ordföranden beslutar om deltagande på delegation.
Ingrid Bergström anmäler deltagarna.
___________________
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S Ohlsson
P Olsson
§ 100
Övriga ärenden
1.

Verksamhet i Sunnadalsskolan

Solvig Ohlsson informerar att arkitekten fått i uppdrag att se över möjligheterna att använda del av skolan till kontorsrum för någon verksamhet.
Diskussioner pågår även med Utbildningsförvaltningen för att se om någon av
deras verksamheter kan etablera sig i Sunnadalsskolan.
2.

Skolmåltidsverksamheten

Med anledning av artiklar i massmedia tar ordföranden upp frågan om
kostnader för skolmåltiderna.
Förvaltningschefen informerar om sina kontakter med de enstaka
rektorsområden där inte budgeten fungerat.
Då budgeten ut till rektorsområdena inte är detaljerad, har rektor möjlighet
att prioritera olika verksamheter, exempelvis skolmåltider, på olika sätt ute
i områdena.
3.

Dagbarnvårdarlokal i Tving

Solvig Ohlsson informerar om de förbättringar som kommer att göras i
dagbarnvårdarlokalen i Tving. Skolledningen skall även se över schemaläggningen i lokalen.
Vid ett möte med tjänstemän, skolledning och föräldrar har även diskuterats
olika lösningar på problematiken. En tänkbar annan lokal kan vara Tvings
Folkets Hus, Församlingshemmet eller en större privat lokal.
En lösning på lång sikt är exempelvis en förskola i Tving.
Skolledningen och föräldrarna jobbar vidare på en lösning tillsammans
med Solvig Ohlsson.
____________________
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§ 101
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2001.72 102
§ 144
Avsägelser av kommunala uppdrag.
Cecilia Eklund (s) har 2001-09-09 avsagt sig
uppdraget som ersättare i Barn- och
ungdomsnämnden.

Lars Eminger

1999.461 610
Skrivelse till Timplanedelegationen, Statens
offentliga utredning med dokumentation av
förändringsarbetet i Karlskrona kommun
läsåret 2000/2001 samt planer för innevarande läsår.

Skolverket

2001.373 049
Kommunblad med jämförelsetal för
huvudmän.

Skolverket

2001.208 631
Skolverket godkänner Friskolan Svettpärlan
som en fristående grundskola i Karlskrona
år 7-9 från och med läsåret 2002/2003.
Godkännandet gäller under förutsättning att
elevantalet under startåret inte understiger 20
elever.

Skolverket

2001.160 047
Beslut om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem bidragsåret
2001/2002.
Skolverket tilldelar Karlskrona kommun
6,556 mkr för bidragsåret 2001/2002.

Sturkö lokala styrelse

Protokoll från sammanträde 2001-09-17.

Intagningsenheten vid
Gymnasieskolan

Verksamhetsberättelse och statistik läsåret
2001/2002.

Elisabeth Bjuhr

2001.155 046
Reseberättelse från Indonesienresa med
hjälp av stipendiemedel från Karlskrona
skolväsendes samfond.

2001-11-21

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 14.20

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Claes Bothén (kd)
Roland Andréasson (s)
Kerstin Andersén (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Ingvar Bergljung (s)
Annicka Andersson (s)
Nadja Medic (s)
Annicka Engblom (m)
Thomas Nilsson (m)
Marie-Louice Norethun (m)
Ann-Louice Trulsson (m)
Karl-Gösta Svenson (m)
Arto Valtonen (v)
Bo Palmgren (c)
Jan-Olof Petersson (fp)
Lena Gustafsson (fp)

Utses att justera

Annicka Engblom

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-11-27 kl 14.00

Underskrifter

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe (§§ 102-108 föredragning)
ledamot (§§ 102-111 beslut)
ledamot
ledamot
i ledamots ställe (§§ 102-108 föredragning)
i ledamots ställe (§§ 102-111 beslut)
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot (§§ 102-108 föredragning)
i ledamots ställe (§§ 102-111 beslut)
forts nästa sida

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 102-111
Ordförande_______________________________________

Justerare _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2001-11-27
Intygar i tjänsten

2001-11-21
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forts

Övriga närvarande

Göran Eliasson (s)
Annicka Andersson (s)
Ann-Louise Trulsson, (m)
Per-Axel Persson (v)
Gunilla Gustavsson (c)
Lena Gustafsson (fp)

ersättare (§ 108 föredragning, §§ 102-111 beslut)
ersättare (§§ 102-111 beslut)
ersättare (§§ 102-108 föredragning)
ersättare
ersättare
ersättare (§§ 102-108 föredragning)

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Torsten Karlsson
Solvig Ohlsson
Britt-Christine Arnesson
Anita Lindell
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
ekonomichef
planeringschef
vik PA-chef
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare

Brita Kindestam Mogreen
rektor/Kronotorps ro
Mats Fredh
rektor/Kronotorps ro
_____________________________________________________________

2001-11-21

B Kindestam-Mogreen
M Fredh
Br-C Arnesson
Akten
§ 102
Aktuell information
1.

3

2001.242 026 (sjukfrånvaron)

Ny ersättare i Barn- och ungdomsnämnden

Ordföranden hälsar Annicka Andersson (s) välkommen som ersättare i
nämnden.
2.

Information om Kronotorps rektorsområde

Rektorerna Brita Kindestam Mogreen och Mats Fredh ger en information om
Kronotorps rektorsområde. De två rektorerna utöver ett gemensamt ledarskap i
1-16 årsperspektivet. De framhåller det lärande, demokratiska och kommunikativa ledarskapet.
Kronotorps rektorsområde omfattar 80 anställda, ca 580 barn/elever och har en
budget på ca 27,1 mkr. Området har ett brett upptagningsområde, både
geografiskt och i boende- och social struktur.
Man arbetar mycket med värdegrunder och grundstenarna i skolan
- en målstyrd skola
- kursplaner och målkriterier (i hela samverkansområdet)
- individuella utvecklingsplaner
- lokala arbetsplaner i rektorsområdet
I alla områdets verksamheter jobbar man aktivt för en hälsofrämjande
skola/förskola som ett EU mål 3-projekt, både för personal och elever.
Utvärdering sker kontinuerligt.
Rektorerna redovisar områdets olika verksamheter och de satsningar man gör
inom olika områden.
Ordföranden tackar för informationen. Nämnden har för avsikt att bjuda in ett
nytt rektorsområde till varje nämndsammanträde för att få en bild av de olika
rektorsområdena i kommunen.
3.
Redovisning av sjukfrånvarostatistik
Barn- och ungdomsförvaltningen har som en av berörda förvaltningar av
Kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att analysera sjukfrånvaron.
Uppdraget gäller i första hand en analys av frånvarointervallet 28-90 dagar och
redovisning av åtgärder för att förbättra situationen.
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Vid mätning av tertial 1 och 2 under 2000 och 2001 finns en ökning i alla
frånvarointervaller utom dag 14-28. Det är främst inom intervallet 28-90 dagar
som rehabiliteringsinsatser bör sättas in för att minska långtidsfrånvaron. Efter
6 frånvarotillfällen under ett år eller efter 4 veckor skall rehabiliteringsutredning göras eller när arbetstagaren begär det.
Bland de längre sjukfallen finns också den ökande diagnosen utmattningsdepression eller utbrändhet som ofta kräver en lång rehabiliteringstid med
möjlighet till arbetsträning i flera etapper.
Den ökande sjukfrånvaron finns i alla åldersgrupper, men ökningen är störst
bland de äldre medarbetarna.
Sjukfrånvaron i olika yrkesgrupper redovisas (antalet sjukdagar inkl sjukbidrag) per månad under första tertialen 2000 och 2001.
För att ringa in orsakerna till sjukfrånvaron krävs en fördjupad analys, där det
finns möjlighet att urskilja diagnoser och hur arbetsrelaterad sjukdomen är.
Det pågår ett nära samarbete med Försäkringskassan och Kommunhälsan för
att få en tydligare bild och större kunskap om detta.
Det finns också en målsättning att arbeta med de goda exemplen och finna
arbetsplatser med låg sjukfrånvaro för att där kunna analysera vilka faktorer
som är kännetecknande för dessa.
Barn- och ungdomsförvaltningen har även för första året genomfört den
kommunövergripande psykosociala enkäten på alla arbetsplatser. Resultatet
av enkäten skall behandlas av ledning och medarbetare vid arbetsplatsträffar
och leda till en handlingsplan med åtgärder till förbättringar. Enkäten kommer
att genomföras varje år och kommer på sikt att ge underlag för en bättre
uppföljning.
Arbetsutskottet ställer sig bakom redovisade förslag till handlingsplan för att
minska frånvaron vid Barn- och ungdomsförvaltningen samt åstadkomma den
goda arbetsplatsen.
Arbetsutskottet skall vara rapportgrupp för det fortsatta arbetet med
sjukfrånvaro och arbetsmiljö, dels för diskussioner och dels för eventuellt
förberedande av delbeslut i dessa frågor.
-----------------------Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_______________

2001-11-21
A Lindell
Rektorerna
Akten
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2001.392 620
4.

Rapport om kartläggning av insatser som syftar till att förebygga
och motverka mobbing mm

I arbetet med ”3 år med Barnkonventionen” har kartläggning gjorts över
förekomsten av mobbingplaner samt hur de används i barn- och ungdomsnämndens verksamheten. Kartläggningen har också omfattat redovisning av
andra insatser, aktiviteter m m som syftar till att utveckla goda relationer
mellan människor. Syftet med rapporten är att visa hur vi i vår kommun arbetar
med att förebygga och motverka mobbing samt att sprida goda exempel på
detta arbete.
Rapporten omfattar en sammanfattning av uppgifter från kommunala och
fristående skolor samt en bilaga som redovisar de uppgifter som lämnats in från
respektive skola/rektorsområde.
Följande punkter tas upp i rapporten:
- Mobbingplaner – finns i samtliga rektorsområden
- Upprättande av mobbingplaner – arbetsgrupper bestående av olika
personalrepresentanter, elever och ibland föräldrar eller andra redan befintliga
grupper
- Revidering av mobbingplaner – revideras varje läsår, terminsvis eller vid
behov
- Mobbingplanen – ett välkänt dokument bland all personal och många
elever. Föräldrarna informeras och görs delaktiga på olika sätt.
- Rutiner när något händer – finns i samtliga rektorsområden
- Rutiner för uppföljning – olika rutiner finns i rektorsområdena
- Rutinbeskrivning för dokumentation av incidenter/händelser – finns olika
rutiner i områdena
- Goda exempel – redovisas från personalen
- Behov av förbättringar – ex vis utbildning för mobbinggrupper, fortbildning
av kamratstödjare och elevombud
- Exempel på övriga insatser, aktiviteter i syfte att främja kamratskap, demokratiska värderingar m m.
Informationen tas till protokollet.
___________
5.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera på denna punkt.
_______________
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§ 103
Delegeringsärenden
Beslut som fattats på delegering av ordföranden, barn- och ungdomschefen och
pedagogiske samordnaren redovisas vid sammanträdet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________

2001-11-21
P Olsson
T Karlsson
A-C Östbergh
KLF
Akten
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2001.115 042
§ 104
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2001
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 709,3 mkr,
varav kommunbidraget utgör 640,8 mkr. Övriga externa och interna intäkter
utgör 68,5 mkr.
Resursfördelningen till de 13 rektorsområdena med förskola/grundskola utgör
476,5 mkr.
Barn- och ungdomsnämnden uppvisade i sitt bokslut 2000 ett negativt
ekonomiskt resultat på 5,4 mkr, vilket var ett sämre resultat än vad de
prognoser som togs fram under året visade. Det negativa resultatet
överensstämde i stort med det sammantagna resultatet för rektorsområdena.
Av det totala underskottet utgjorde ca 2,5 mkr, dvs ca hälften, förändring av
ferielöneskuld och semesterskuld till lärare och övrig personal.
Fr o m år 2001 tillämpas en ny resursfördelningsmodell inom förvaltningen.
Denna modell skall framför allt ge rektorsområdena bättre budgetförutsättningar genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets
start. Justeringar kommer endast att göras för att kompensera eventuella
löneökningar under året. Arbetet med översyn av resursmodellen har slutförts
och resultatet kommer att beaktas i beslutet till internbudget år 2002.
Någon reserv för oförutsedda kostnader har inte budgeterats.
Händelser under år 2001
- en ny förskoleavdelning har öppnats på Hasslö
- Föräldrakooperativet Nätet utökar sin verksamhet med en avdelning
- Nättrabyskolan stod färdig inför höstterminen
- om- och tillbyggnad av f-9 skola på Sunnadal pågår
- förprojektering av Trossöskolan pågår
- Karlskrona Montessorifriskola har startat skolverksamhet f-3 och fritidshem
Ekonomiskt utfall januari – oktober 2001
Periodens resultat slutar på + 18,8 mkr.
Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten är på 9,2 mkr. Fram till 2001-10-31 har ca 5,7 mkr
förbrukats. Bedömningen som görs på helår är att investeringsmedlen kommer
att förbrukas under året. Önskemål finns att spara 640 tkr till år 2002.
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Prognos för 2001
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos för 2001 slutar på
+/-0.
Beräknade avvikelser för år 2001 i miljontals kronor
- skolskjutsar
+ 0,1
- resurscentrum
+ 0,2
- lokaler
+ 0,3
- fackliga tid
- 0,3
- finansiella poster
+ 0,4
- barnomsorgsavgifter
+ 1,0
- rektorsområdena
- 1,7
Rektorsområdenas uppdrag är bl a att ha balans i ekonomin. Vid budgetuppföljning i maj lämnade samtliga rektorsområden, med undantag för Spandelstorps rektorsområde, besked att balans i ekonomin uppnåtts. Prognoser vid delårsbokslutet visade dock obalans i ett flertal rektorsområden. De åtgärder som
därefter vidtagits av rektorerna syftar dock till att nå balans vid årsskiftet.
Bedömningen är att budgeten under inga förhållanden medger nya satsningar
eller oförutsedda kostnader/minskade intäkter under budgetåret 2001.
Kommunfullmäktige har i protokoll 2001-10-25, § 155, uppmanat Barn- och
ungdomsnämnden att återkomma med förnyad framställning med anledning av
ändrad lagstiftning 2001-07-01 avseende arbetslösa föräldrars rättighet till
kommunal barnomsorg och de merkostnader som lagstiftningen medför utöver
gällande budgetramar.
Hittills har 24 barn placerats enligt denna lag till en kostnad av 375.000 kronor
( 5 månader). I kö för år 2001 finns ytterligare 11 barn till en beräknad kostnad
av 65.000 kronor (2 månader). Karlskrona har redan tidigare erbjudit redan
placerade barn, vars föräldrar blir arbetslösa, rättighet att ha kvar sin
barnomsorg. 75 barn är placerade enligt denna regel. Kostnaden för 6 månader
blir 1.050 kronor.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1.att överlämna budgetuppföljning för januari - oktober 2001 till kommunstyrelsen
2.att hos Kommunstyrelsen begära att få ianspråkta det generella statsbidraget
för år 2001 avseende ovan nämnd lagstiftning om förskoleplats för barn till
arbetslösa föräldrar.
----------------
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Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till att-sats 1 och att att-sats 2 ändras ändras
enligt följande
att i händelse av ett negativt bokslutsresultat hos kommunstyrelsen begära
att få ianspråkta det generella statsbidraget för år 2001 avseende lagstiftning
om förskoleplats för barn till arbetslösa föräldrar.
Claes Bothén (kd) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att-sats 1 i tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer Christina Mattissons ändringsförslag av att-sats 2 mot
Claes Bothéns yrkande om bifall till tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Christina Mattissons
förslag.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller Christina
Mattissons förslag röstar ja, den som bifaller Claes Bothéns förslag röstar nej.
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Claes Bothén (kd)
Roland Andréasson (s)
Kerstin Andersén (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Nadja Medic (s)
Annicka Engblom (m)
Thomas Nilsson (m)
Karl-Gösta Svenson (m)
Arto Valtonen (v)
Bo Palmgren (c)
Ingvar Bergljung (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Lena Gustafsson (fp)

Ja
1
1

Nej
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat i
enlighet med Christina Mattissons förslag.

2001-11-21

10

Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
1.att överlämna budgetuppföljning för januari - oktober 2001 till kommunstyrelsen samt
att i händelse av ett negativt bokslutsresultat, hos kommunstyrelsen begära
att få ianspråkta det generella statsbidraget för år 2001 avseende lagstiftning
om förskoleplats för barn till arbetslösa föräldrar.
________________
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§ 105
Förskoleutbyggnad
Ärendet utgår.
________________
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2001.149 005
K Edvinsson
T Karlsson
Akten

§ 106
Investeringar inom IT
Arbetsutskottet har vid sammanträde 2001-10-15 återremitterat ärende
angående investeringar inom IT.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2001-03-21, § 30, beslutat
om IT-plan för administrativa verksamheten år 2001. I planen ingår att fullfölja
satsningen för måltidsköken och för skolsköterskor. Vidare finns i planen
åtgärder för att påbörja utbyggnaden av infrastrukturen med kommunikation
till skolor och förskolor.
Affärsverken har av kommunen fått i uppdrag att samordna all IT-kommunikation. Då detta arbete inte är slutfört finns f n inte förutsättningar att under 2001
påbörja utbyggnaden av kommunikationsnätet.
Förvaltningen har i budget för 2002 tagit upp medel för utbyte av de maskiner
som på grund av kapacitetsbrist inte kan användas i det administrativa nätet.
Arbetsutskottet föreslår
Barn- och ungdomsnämnden besluta
att en omprioritering sker så att utbyte av maskiner tidigareläggs till 2001
och att utbyggnaden till verksamhetsenheterna skjuts till 2002
att 500 tkr som avsatts i investeringsreserven för utbyggnad utnyttjas till
utbyte av datorer.
-----------------------------Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
____________________
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2001.421 022
P Olsson
A Lindell
Rektorerna
Intendenterna
Akten

§ 107
Utvärdering av inrättande av intendenttjänster
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 1999-12-15, § 144, om inrättande av
intendenttjänster samtidigt som rektorsområdena indelades i samverkansområden fr o m 2000-01-01.
Chefsskapet för intendenterna låg i inledningsskedet på kanslichefen för att
hösten 2000 övergå till samordnande rektor som också övertog chefsskapet för
de lokala administrationerna, som tidigare varit underställda kanslichefen.
Som en konsekvens av inrättandet av intendenttjänsterna minskades den
centrala ekonomifunktionen med 1,0 tjänst.
Syftet med att inrätta intendenttjänster, som beskrivs som kvalificerade
administrativa tjänster, var att avlasta rektorerna och att kvalitén på budgetuppföljningarna skulle öka. Rektorerna skulle få större möjligheter till ett aktivt
ledarskap när det gäller verksamhetsutveckling.
Utvärderingen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av representanter
för intendenterna, rektorerna samt av centralt placerade tjänstemän. Rektorer,
intendenter och assistenter på de lokala administrativa centrumen har getts
möjlighet att svara på enkäter. Den centrala ekonomifunktionens synpunkter
har lämnats i intervjuer.
Resultat och sammanfattning av enkätsvar redovisas i utvärderingen.
Av sammanfattningen framgår att inrättandet av intendenttjänster har gett
positiva effekter på många sätt, men målet med den kraftfulla satsningen har
bara delvis uppfyllts. Generellt har rektorerna inte mer tid för pedagogiskt
ledarskap än tidigare. Den ekonomiska uppföljningen har inte förbättrats i den
utsträckning som förväntats, med de förutsättningar som givits. En stor del av
assistenterna anser inte att arbetsledningen förbättrats i och med förändrat
chefsskap.
Intendentrollen skulle utvecklas utifrån behov i samverkansområdet. Ansvar
och befogenheter har inte tydliggjorts för intendenterna, vilket skapat osäkerhet
och otydlighet för dessa och andra berörda. Deras roll har till stor del fått
karaktären av biträdande rektor med en otydlig och ibland obefintlig ledarroll.
I förslag till inriktning för det fortsatta arbetet finns två alternativ enligt nedan.
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Alternativ 1
För att maximalt utnyttja den kvalificerade kunskap som intendenterna innehar
och för att uppnå en stark ekonomisk styrning krävs en gemensam linje i hur
detta ska ske. Intendenterna bör därför vara chefer för de administrativa
centrumen och chefsskapet för intendenterna underställas den centrala
förvaltningen. Tydlig befattningsbeskrivning för intendenterna måste upprättas
liksom klargörande av ansvar och befogenheter.
Alternativ 2
Genom att bygga på de förändringar som inrättandet av intendenttjänsterna
inneburit kan intendentrollen utvecklas till att bli det kvalificerade stöd som
avsågs. Detta förutsätter dock att intendenterna får en tydlig befattningsbeskrivning vad gäller mängd och art av arbetsuppgifter samt att ansvar och
befogenheter klargörs för alla inblandade. Rektorerna måste också få en tydlig
beskrivning om vad som krävs av dem avseende de lokala administrationerna,
genom målstyrning av det administrativa arbetet i samverkansområdet.
Vilket alternativ som skall väljas, utformning och beslut om hur detta skall
verkställas avgörs när beslut om icke nämndspecifik administration i
Ruthensparre har fattats.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att arbeta vidare med de två alternativen enligt ovan beroende på vilket
beslut som fattas om icke nämndspecifik administration i Ruthensparre.
--------------------------Yrkanden
Ordföranden yrkar med bifall av Christina Mattisson (s) att Alternativ 1 ändras
enligt följande:
För att maximalt utnyttja den kvalificerade kunskap som intendenterna innehar
och för att uppnå en stark ekonomisk styrning krävs en gemensam linje i hur
detta ska ske. Intendenterna bör därför vara chefer för de administrativa
centrumen och chefsskapet för intendenterna underställas den centrala
förvaltningen eller kommunledningsförvaltningen i enlighet med beslut om
icke nämndspecifik administration. Tydlig befattningsbeskrivning för
intendenterna måste upprättas liksom klargörande av ansvar och befogenheter.
Vidare yrkar ordföranden att att-satsen ändras enligt följande:
att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med de
två alternativen enligt ovan.
Claes Bothén (kd) yrkar med bifall av Bo Palmgren (c), Lena Gustafsson (fp)
och Karl-Gösta Svenson (m) att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag
att arbeta vidare med alternativ 2 enligt ovan.
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Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, dels det modifierade
tjänstemannaförslaget och dels Claes Bothéns m fl förslag om alternativ 2.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens modifierade
tjänstemannaförslag.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med
de två alternativen enligt nedan:
Alternativ 1
För att maximalt utnyttja den kvalificerade kunskap som intendenterna innehar
och för att uppnå en stark ekonomisk styrning krävs en gemensam linje i hur
detta ska ske. Intendenterna bör därför vara chefer för de administrativa
centrumen och chefsskapet för intendenterna underställas den centrala
förvaltningen eller kommunledningsförvaltningen i enlighet med beslut om
icke nämndspecifik administration. Tydlig befattningsbeskrivning för
intendenterna måste upprättas liksom klargörande av ansvar och befogenheter.
Alternativ 2
Genom att bygga på de förändringar som inrättandet av intendenttjänsterna
inneburit kan intendentrollen utvecklas till att bli det kvalificerade stöd som
avsågs. Detta förutsätter dock att intendenterna får en tydlig befattningsbeskrivning vad gäller mängd och art av arbetsuppgifter samt att ansvar och
befogenheter klargörs för alla inblandade. Rektorerna måste också få en tydlig
beskrivning om vad som krävs av dem avseende de lokala administrationerna,
genom målstyrning av det administrativa arbetet i samverkansområdet.
__________________
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2001.135 029
B-C Arnesson
I Bergström
§ 108
Personalförsörjningsplan för Barn- och ungdomsförvaltningen
I enlighet med Karlskrona kommuns personalpolitiska handlingsprogram skall
en plan för personalförsörjningen tas fram för de närmaste tre åren. Denna skall
sedan revideras årligen för att möta det aktuella behovet av rekryteringar.
Barn- och ungdomsförvaltningen har utarbetat en plan för de kommande tre
åren. Planen innehåller följande:
- avgångar och rekryteringsbehov (t ex pensionärer)
- fördelning kvinnor och män
- förändrade kompetensbehov
- kommande organisationsförändringar.
Förvaltningen bedömer att nyrekrytering behöver ske av ca 40 personer inom
1 år i definierade yrkesgrupper samt ca 80 personer inom 3 år i definierade
yrkesgrupper. Störst rekryteringsbehov inom de närmaste tre åren är specialpedagoger, grundskollärare, förskollärare och måltids- och städpersonal.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att anta personalförsörjningsplan för Barn- och ungdomsförvaltningen.
--------------------Yrkanden
Ordföranden yrkar återremiss av ärendet för fördjupad analys av vad införande
av maxtaxa, förskola 4-5 åringar, tidigareläggning av anställningar m m kan
få för betydelse i personalförsörjningsplanen.
Claes Bothén (kd) yrkar bifall till förslaget om återremiss.
Propositionsordning
Ordföranden ställer frågan om ärendet skall avgöras idag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så ej skall ske.
Ordföranden ställer proposition på förslaget om återremiss.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att återremittera ärendet till Barn- och ungdomsförvaltningen för fördjupad
analys av vad införande av maxtaxa, förskola 4-5 åringar, tidigareläggning av
anställningar m m kan få för betydelse i personalförsörjningsplanen.
Ärendet återkommer till nämndens sammanträde i januari 2002.
____________________
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2001.422 609
§ 109
Förutsättningar för ungdomsförbundens besök i skolan
Barn- och ungdomsförvaltningen har fått i uppdrag att informera nämnden om
förutsättningarna för de politiska ungdomsförbundens besök i skolan.
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna
förankra de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på. Genom att, som
en del i undervisningen, ta emot besök av politiska ungdomsförbund ger
skolan eleverna information och kunskap om olika politiska inriktningar.
Eleverna får också en bild av hur de genom politiskt engagemang aktivt kan
vara med och påverka det samhälle vi lever i.
Omfattningen av de politiska ungdomsförbundens besök i skolorna varierar.
Kontakterna med skolan är generellt fler under valår.
Viktigt att beakta i detta sammanhang är att de ungdomsförbund som inbjuds
till skolorna tillhör etablerade demokratiska sammanslutningar.
Tjänstemannaförslag
att överlämna till rektorsområdena att utforma rutiner för mottagande av
besök från politiska ungdomsförbund.
Ordföranden återkommer till nämnden med förslag i ärendet.
---------------------------Yrkanden
Christina Mattisson (s) yrkar att att-satsen ersätts med följande två att-satser
att de demokratiska politiska ungdomsförbunden ges goda möjligheter
att besöka skolorna samt
att överlämna till rektorsområdena att utforma rutiner för detta.
Claes Bothén (kd) och Karl-Gösta Svenson (m) yrkarbifall till Christina
Mattissons förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Christina Mattissons m fl förslag mot tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Christina Mattissons
förslag.
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Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att de demokratiska politiska ungdomsförbunden ges goda möjligheter
att besöka skolorna samt
att

överlämna till rektorsområdena att utforma rutiner för detta.

____________________
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§ 110
Övriga ärenden
1.

Placering av Trossöskolan

På uppdrag av ordföranden har kontakter åter tagits med Fortifikationsverket
för att klarhet i möjligheterna att få tillgång till lokaler inom bataljon Trolle för
etablering av skolverksamhet.
Solvig Ohlsson redovisar i skrivelse att militären uppgett att deras lokalbehov
på Trolle och Ankarstierna är större än vad som finns i befintliga byggnader i
området. Någon annan byggnad eller tomt lämplig för skoländamål finns idag
inte på Trossö.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
2.

Individuella utvecklingsplaner

Annicka Engblom (m) tar upp frågan om arbetet med de individuella
utvecklingsplanerna på skolorna. Hon framhåller bl a att detta viktiga arbete
måste få ta tid och önskar framöver en avstämning av hur långt arbetet kommit
ute i områdena.
Förvaltningschefen tar till sig synpunkterna.
3.

Profilering av skolorna

Annicka Engblom (m) tar upp frågan om profilering och en gemensam
presentation av skolorna, t ex på hemsidan.
Förvaltningschefen och Anja Eklund redovisar att många samtal förs med
rektorerna om profilering och att kontakter tas med olika inspiratörer i denna
fråga. En gemensam presentation av skolorna finns på Internet i materialet Välj
skola samt i förvaltningens verksamhetskatalog.
___________________

2001-11-21

20

§ 111
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2001.115 042
§ 155
Delårsbokslut per den 31 augusti 2001 för
Karlskrona kommun och kommunkoncernen

Kommunfullmäktige

1999.123 291
§ 157
Om- och tillbyggnad av Sunnadalsskolan samt
begäran om investeringstillstånd

Kommunfullmäktige

2001.198 004
§ 162
Balansförteckning över ej besvarade motioner
den 1 september 2001

Kommunfullmäktige

2001.141 610
§ 163
Svar på motion om differentierade elevbidrag till
rektorsområdena

Kommunfullmäktige

2001.72 102
§ 152
Kommunala val
Annicka Andersson (s) utses till ersättare i
Barn- och ungdomsnämnden efter Cecilia
Eklund

Kommunfullmäktige

2001.5 611
§ 166
Svar på motion om etablering av dagis och
fritids vid Skrävle skola

Utbildningsdepartementet

1999.237 047
Utbetalning av statsbidrag för infrastruktur och
e-post
Delegationen för IT i Skolan har beslutat om
utbetalning av resterande bidrag för 2001,
1.034.049 kronor, till Karlskrona kommun

Lokala styrelsen Sturkö
skola
___________________

Protokoll från sammanträde 2001-10-15

2001-12-03

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 13.30 - 15.10

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Claes Bothén (kd)
Göran Eliasson (s)
Kerstin Andersén (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
André Gustavsson (s)
Annicka Engblom (m)
Thomas Nilsson (m)
Ann-Louice Trulsson (m)
Karl-Gösta Svenson (m)
Per-Axel Persson (v)
Gunilla Gustavsson (c)
Lena Gustafsson (fp)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
i ledamots ställe (del av § 112)
forts nästa sida

Utses att justera

Claes Bothén

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-12-03

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragraf 112
Ordförande _______________________________________
Justerare _______________________________________

___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2001-12-03
Intygar i tjänsten

1

2001-12-03

forts

Övriga närvarande

Ingvar Bergljung (s)
Magnus Manhammar (s)

ersättare
ersättare

Per Olsson
barn- o ungdomschef
Kurt Edvinsson
kanslichef
Ingrid Bergström
nämndsekreterare
___________________________________________________________________
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2001-12-03

3

2001.445 611

§ 112
Utökat behov av förskoleplatser
Maxtaxan, rätten till förskoleplats för barn till arbetslösa och föräldralediga
samt andra omständigheter som t ex en ökning av barnkullarna samverkar så
att behovet av förskoleplatser ökar. Under första halvåret av år 2002
prognostiseras ett behov av drygt 200 förskoleplatser. Delar av detta behov
kan dock lösa inom befintlig verksamhet.
För att möta denna efterfrågandeökning har ett förslag tagits fram där totalt
6,5 nya förskolavdelningar tillskapas samtidigt som en utökning av
familjedaghemsverksamheten görs med 4 helårsbefattningar. Genom detta
förslag kommer den nödvändiga utbyggnaden att kunna genomföras i
princip redan från början på året.
Underlag för beräkning av erforderlig utbyggnad av förskoleverksamheten
år 2002 samt förslag till nya förskoleavdelningar presenteras i tjänsteskrivelse daterad 2001-11-26.
För att nå en hög kvalité i de permanenta lösningarna måste provisorier
användas under tiden de långsiktiga lösningarna färdigställs.
De permanenta utökningarna av förskoleavdelningar kommer att ske enligt
nedan
- Rödeby 1 avd/februari 2002
- Fågelmara 1 avd/januari 2002
- Nättraby 0.5 avd/mars 2002
- Ramdala 1 avd/augusti 2002
- Verkö 1 avd/jan 2003
- Vedeby 2 avd/augusti 2002.
Bristsituationen föreslås lösas genom dels nybyggnad av 5 avdelningar, dels
extern förhyrning av ytterligare 1,5 avdelning.
Den beräknade merkostnaden för år 2002 till följd av föreslagen utökning av
verksamheten uppgår sammanlagt till knappt 9,9 milj. kr. Härav beräknas
6,0 milj. kr kunna finansieras genom utökade generella och riktade
statsbidrag. Det erforderliga medelstillskottet/tilläggsanslaget kan härmed
begränsas till knappt 3,9 milj. kr.
För år 2003 beräknas de totala kostnaderna till sammanlagt 9,7 milj. kr
medan det tillgängliga statsbidragsbeloppet uppgår till endast netto 1,0 milj.
kr. Det erforderliga medelstillskottet/tilläggsanslaget ökar därför till drygt
8,7 milj. kr. Beräkningarna för år 2003 är dock än så länge osäkra eftersom
det ekonomiska utfallet av införandet av den allmänna förskolan för 4 – 5åringar ännu inte helt kan klarläggas.
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Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta, under förutsättning att
Kommunfullmäktige tillskjuter erforderliga medel (med ändring av
attsats 11 nedan avseende medel).
1. att en förskoleavdelning etableras i Rödeby from februari år 2002 till en
beräknad årskostnad av 1 330 000 kronor
2. att en förskoleavdelning etableras i Fågelmara from januari år 2002 till en
beräknad årskostnad av 989 000 kronor
3. att en förskoleavdelning etableras i Ramdala from augusti år 2002 till en
beräknad årskostnad av 1 341 000 kronor
4. att en provisorisk förskoleavdelning etableras på Gullberna Park from
januari år 2002 i avvaktan på en permanent lösning på Verkö till en
beräknad årskostnad av 1 297 000 kronor
5. att två förskoleavdelningar etableras på Vedeby from augusti år 2002 till
en beräknad årskostnad av 2 658 000 kronor
6. att provisoriska avdelningar etableras på Spandelstorp och i Lyckeby
centrum från januari till och med juli månad 2002 i avvaktan på en
permanent lösning på Vedeby till en beräknad kostnad av 1 848 000 kronor
7. att Föräldrakooperativet Nätet i Nättraby utökar sin verksamhet med en
halv avdelning from mars år 2002 till en beräknad årskostnad av 620 000
kronor inklusive tillfälligt inventariebidrag på 25 000 kronor
8. att ytterligare provisoriska avdelningar etableras på Trossö från januari
till och med juli månad 2002 (i avvaktan på en permanent lösning i
Ramdala) till en beräknad kostnad av 915 000 kronor
9. att från januari år 2002 utöka familjedaghemsverksamheten med
motsvarande fyra heltidsbefattningar som dagbarnvårdare till en beräknad
årskostnad av 1 501 000 kronor
10. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att genomföra lokaletableringar
enligt förslag samt
11. att Skärgårdens Montessoriförskola får utöka sin verksamhet med en
avdelning från januari 2003 enligt gällande resursfördelningssystem
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Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår vidare i samråd med
Kommunledningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen att Barn- och
ungdomsnämnden hemställer att Kommunfullmäktige beslutar
12. att bevilja Barn- och ungdomsnämnden en ramutökning på 3,5 miljoner
kronor till följd av de ökade kostnaderna för lagstadgade rättigheter för barn
till arbetslösa och föräldralediga att erhålla förskoleplats att finansieras utav
i motsvarande grad utökade generella statsbidrag
13. att dessutom bevilja Barn- och ungdomsnämnden en ytterligare
ramutökning med 3,9 miljoner kronor avseende år 2002 för utbyggnaden av
förskola för den lagstadgade rätten till förskoleplats för barn till föräldralediga samt utökat behov av förskoleplatser beroende på maxtaxan och ett
ökat barnantal att finansieras från avsatta medel i den särskilda säkerhetsmarginalen
14. att samtidigt anslå medel för investering i inventarier med totalt
665 000 kronor att finansieras ur den särskilda reserven för byggnadsinvesteringar i budget 2002
15. att ge Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt genomföra
erforderlig planändring för aktuellt område på Verkö
16. att bemyndiga Barn- och ungdomsnämnden att vid behov få återkomma
med förnyad framställan om ytterligare medel under år 2002 för erforderlig
utbyggnad av barnomsorgen till följd av ovan nämnda förändringar, samt
att Kommunstyrelsen för egen del beslutar
17. att, under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan,
bevilja Barn- och ungdomsnämnden ett omedelbart tillstånd att genomföra
ovan angiven investering i inventarier, samt
18. att dessutom uppdra till Barn- och ungdomsnämnden att i samråd med
övriga berörda nämnder senast i juni månad år 2002 återkomma med förslag
till ytterligare utbyggnad av förskoleverksamheten under år 2003 till följd
av prognostiserad volymökning.
Förvaltningschefen föreslår följande tilläggs-attsatser:
Barn- och ungdomsnämnden för egen del beslutar
att uppdra åt förvaltningschefen att vid behov stänga Borgmästarens öppna
förskola för att öppna provisorium där samt
att uppdra åt förvaltningschefen att vid behov senarelägga öppnandet av
Rödeby öppna förskola efter juluppehållet 2001.
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Yrkanden
Claes Bothén (kd) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget samt yrkar på
borgerliga gruppens vägnar att Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att ta fram kvalitetskriterier för godkännande av förskoleverksamhet och att införa full
etableringsfrihet för utförare av förskoleverksamhet
att Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram ett
förslag till resursfördelningssystem där timersättning utgår enligt följande:
Beloppets storlek varieras utifrån verksamhetsform, däremot ska skillnader i
huvudmannaskap inte påverka beloppet, beloppet som utgår ska följa det
enskilda barnet. Att ovanstående även gäller förälder som vårdar egna barn,
under förutsättning att man tar emot minst ett utomstående barn.
att förvaltningen får i uppdrag att tillskapa möjligheter till provisorium i
Rödeby till dessa andra utförare kan starta, t ex i kyrkans regi
att en förskoleavdelning etableras i Fågelmara fr o m januari 2002
att en förskoleavdelning startas upp i Ramdala fr o m augusti 2002
att en provisorisk förskoleavdelning etableras på Gullberna Park fr o m
januari 2002, i avvaktan på en lösning för barnen på Verkö
att provisoriska avdelningar etableras på Spandelstorp och i Lyckeby fr o m
januari 2002 till dess en permanent lösning i kyrkans eller annans regi kan
starta, och till dess permanent avdelning i Ramdala är färdig
att Nätet utökar sin verksamhet med en halv avdelning fr o (m) mars
2002
att inte inskränka den öppna förskolans verksamhet på Trossö
att från januari utöka familjedaghemsverksamheten med motsvarande
4 heltidsbefattningar som dagbarnvårdare
att ge samtliga kooperativ en möjlighet att utöka sin verksamhet
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra de lokalförändringar som ovanstående kräver
att Skärgårdens Montessoriförskola får utöka sin verksamhet med en
avdelning
att i övrigt bifalla att-satserna 12-18.
Vidare yrkar Claes Bothén å borgerliga gruppens vägnar avslag på
förvaltningens första tilläggsattsats och bifall till förvaltningens andra
tilläggsattsats.
Christina Mattisson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Claes Bothéns m fl
yrkanden.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
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Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som bifaller
tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller Claes Bothéns m fl
yrkanden röstar nej.
Ja
Nej
Patrik Hansson (s)
1
Christina Mattisson (s)
1
Claes Bothén (kd)
1
Kerstin Andersén (s)
1
Eva-Britt Dahlström (s)
1
André Gustavsson (s)
1
Annicka Engblom (m)
1
Thomas Nilsson (m)
1
Karl-Gösta Svensson (m)
1
Göran Eliasson (s)
1
Eva-Marie Malmgren (s)
1
Ann-Louise Trulsson (m)
1
Per-Axel Persson (v)
1
Gunilla Gustavsson (c)
1
Lena Gustafsson (fp)
1
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutat i
enlighet med tjänstemannaförslaget.
Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsförslag 1.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslag 2.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig mot tilläggsförslag 1.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat under förutsättning att
Kommunfullmäktige tillskjuter erforderliga medel
1. att en förskoleavdelning etableras i Rödeby from februari år 2002 till en
beräknad årskostnad av 1 330 000 kronor
2. att en förskoleavdelning etableras i Fågelmara from januari år 2002 till en
beräknad årskostnad av 989 000 kronor
3. att en förskoleavdelning etableras i Ramdala from augusti år 2002 till en
beräknad årskostnad av 1 341 000 kronor
4. att en provisorisk förskoleavdelning etableras på Gullberna Park from
januari år 2002 i avvaktan på en permanent lösning på Verkö till en
beräknad årskostnad av 1 297 000 kronor
5. att två förskoleavdelningar etableras på Vedeby from augusti år 2002 till
en beräknad årskostnad av 2 658 000 kronor
6. att provisoriska avdelningar etableras på Spandelstorp och i Lyckeby
centrum från januari till och med juli månad 2002 i avvaktan på en
permanent lösning på Vedeby till en beräknad kostnad av 1 848 000 kronor
7. att Föräldrakooperativet Nätet i Nättraby utökar sin verksamhet med en
halv avdelning from mars år 2002 till en beräknad årskostnad av 620 000
kronor inklusive tillfälligt inventariebidrag på 25 000 kronor
8. att ytterligare provisoriska avdelningar etableras på Trossö från januari
till och med juli månad 2002 (i avvaktan på en permanent lösning i
Ramdala) till en beräknad kostnad av 915 000 kronor
9. att från januari år 2002 utöka familjedaghemsverksamheten med
motsvarande fyra heltidsbefattningar som dagbarnvårdare till en beräknad
årskostnad av 1 501 000 kronor
10. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att genomföra lokaletableringar
enligt förslag samt
11. att Skärgårdens Montessoriförskola får utöka sin verksamhet med en
avdelning från januari 2003 enligt gällande resursfördelningssystem
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Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår vidare i samråd med
Kommunledningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen att Barn- och
ungdomsnämnden hemställer att Kommunfullmäktige beslutar
12. att bevilja Barn- och ungdomsnämnden en ramutökning på 3,5 miljoner
kronor till följd av de ökade kostnaderna för lagstadgade rättigheter för barn
till arbetslösa och föräldralediga att erhålla förskoleplats att finansieras utav
i motsvarande grad utökade generella statsbidrag
13. att dessutom bevilja Barn- och ungdomsnämnden en ytterligare
ramutökning med 3,9 miljoner kronor avseende år 2002 för utbyggnaden av
förskola för den lagstadgade rätten till förskoleplats för barn till föräldralediga samt utökat behov av förskoleplatser beroende på maxtaxan och ett
ökat barnantal att finansieras från avsatta medel i den särskilda säkerhetsmarginalen
14. att samtidigt anslå medel för investering i inventarier med totalt
665 000 kronor att finansieras ur den särskilda reserven för byggnadsinvesteringar i budget 2002
15. att ge Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt genomföra
erforderlig planändring för aktuellt område på Verkö
16. att bemyndiga Barn- och ungdomsnämnden att vid behov få återkomma
med förnyad framställan om ytterligare medel under år 2002 för erforderlig
utbyggnad av barnomsorgen till följd av ovan nämnda förändringar, samt
att Kommunstyrelsen för egen del beslutar
17. att, under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan,
bevilja Barn- och ungdomsnämnden ett omedelbart tillstånd att genomföra
ovan angiven investering i inventarier, samt
18. att dessutom uppdra till Barn- och ungdomsnämnden att i samråd med
övriga berörda nämnder senast i juni månad år 2002 återkomma med förslag
till ytterligare utbyggnad av förskoleverksamheten under år 2003 till följd
av prognostiserad volymökning.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar därutöver för egen del
att uppdra åt förvaltningschefen att vid behov stänga Borgmästarens öppna
förskola för att öppna provisorium där samt
att uppdra åt förvaltningschefen att vid behov senarelägga öppnandet av
Rödeby öppna förskola efter juluppehållet 2001.
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Tack
Ordföranden m fl uttrycker sin uppskattning till alla de tjänstemän som
bidragit till att ärendet kan beredas vid nämnden idag.
Omedelbar justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________________
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Plats och tid

Nättrabyskolan
Kl 08.30 – 12.00

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Claes Bothén (kd)
Roland Andréasson (s)
Göran Eliasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Annika Andersson (s)
Magnus Manhammar (s)
Inga-Lill Siggelsten (kd)
Thomas Nilsson (m)
Gunilla Gustavsson (c)
Karl-Gösta Svenson (m)
Arto Valtonen (v)
Jan-Olof Petersson (fp)

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot
forts nästa sida

Utses att justera

Eva-Britt Dahlström

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2001-12-19

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 112-120
Ordförande _______________________________________

Justerare _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2001-12-20
Intygar i tjänsten

2001-12-17
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forts

Övriga närvarande

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Torsten Karlsson
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
ekonomichef
nämndsekreterare

Swen-Ingvar Ekberg
rektor/Nättraby ro
Bertil Karlsson
rektor/Nättraby ro
Göran Bohman
sektionschef/socialförvaltningen
___________________________________________________________________
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§ 112
Aktuell information
1.

Presentation av Nättraby Kunskapscentrum

Rektorerna Swen-Ingvar Ekberg och Bertil Karlsson informerar om
ombyggnaden/nybyggnaden av Nättrabyskolan till en modern framtidens skola,
NKC - Nättraby Kunskapscentrum.
Konceptet är 9 st små skolor i en stor skola i ett 6-16 års perspektiv, där
skolans miljö skall vara rolig och intressant. Mitt i skolan finns en galleria med
torg och kafeteria, kulturcentrum samt filial-/skolbibliotek. Inom om- och
nybyggnaden ryms även två stora sporthallar och gym.
Läroplanens värdegrunder skall genomsyra hela verksamheten. Man arbetar
med omväxlande arbetsformer, arbetssätt och elevgrupperingar. Mycket av
undervisningen är åldersblandad. Eleven skall stå i centrum och utifrån sina
egna personliga förutsättningar finna sin egen bästa inlärningsstil. Skolan skall
ha en verksamhet där alla barn/elever duger som dom är.
I alla årskurser finns det kamratstödjare.
Rektorsområdet har satsat mycket på kompetensutveckling och personalen
jobbar i arbetslag/arbetsenheter.
Ett uppskattat projekt är Knopp till tå-projektet som går ut på att eleverna skall
röra sig minst ½ timme per dag utöver gymnastiken. Ett annat projekt är
Massage och dyslexi, där eleverna gjort stora framsteg.
Skolan har internationellt utbyte med Holland, Danmark och Spanien.
Ordföranden tackar för informationen och framhåller det gedigna arbete
som ledning och personal utfört under hela processen som förevarit NKC
och önskar god framgång med det koncept som tagits fram för skolan.
Barn- och ungdomsnämnden får möjlighet att avsluta dagens sammanträde
med rundvandring i Nättrabyskolan.
________________
2.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera.
_________________
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§ 113
Delegeringsärenden
Beslut som fattats på delegering av barn- och ungdomschefen och pedagogiska
samordnaren redovisas vid sammanträdet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________

2001-12-17
Soc förv
S Forss
Kommunstyrelsen
Akten
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2001.397 750
§ 114
Yttrande över betänkandet Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda
(SOU 2001:72)
Karlskrona kommun är remissinstans för rubricerade betänkande.
Socialförvaltningen och Barn- och ungdomsförvaltningen har tillsammans
berett ärendet och lämnat förslag till yttrande.
Barn- och ungdomsförvaltningen och Socialförvaltningen har yttrat sig över
punkterna:
- Definition av barnmisshandel
- Förekomsten av barnmisshandel
- Samverkan
- Anmälan till socialnämnden
- Socialtjänsten
- Förskolan, skolan och fritidshemmet
- Hälso- och sjukvården
- Psykiska reaktioner och behandling vid barnmisshandel
- Att förebygga barnmisshandel
- Utredningens utåtriktade arbete
- Barnmisshandel i straffrätten
- Utredningen vid barns död
- Kriminalvårdens rehabilitering av förövare.
Barn- och ungdomsnämnden framhåller i punkten Förskolan, skolan och
fritidshemmet att nämnden instämmer i utredningens diskussion om vikten av
en helhetssyn i förskolan, skolan och fritidshemmet samt delar uppfattningen
att hälsa och lärande går hand i hand. Nämnden delar utredningens förslag att
definiera begreppet ”barn i behov av särskilt stöd”. Självklart ska barn utsatta
för misshandel eller andra övergrepp ingå i begreppet. Det är bra att rektors
ansvar för dessa barn tydliggörs.
Barn- och ungdomsnämnden stödjer utredningens förslag att Skolverket ges i
uppdrag att genomföra nationella granskningar om barns inflytande och
delaktighet i förskolan och skolan. Vidare är det utmärkt att ge Skolverket i
uppdrag att utfärda allmänna råd om anmälningsskyldigheten till
socialnämnden. Nämnden instämmer i att det skulle gynna utsatta barn om
varje förskola och skola har en plan eller en rutin för hur man skall hantera fall
när barn far illa eller riskerar att fara illa. Nämnden ställer sig bakom förslaget
att kommunen i den årliga utvärderingen av de inkomna kvalitetsredovisningarna uppmärksammar hur skolorna arbetar med barn som far illa.
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Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom förslaget att i
målbeskrivningarna i examensordningen tas in särskilda skrivningar
avseende utbildningen till lärare om barns behov och utveckling och
särskilt uppmärksammar barn som far illa.
I likhet med utredningens förslag till kompetensutveckling för socialtjänsten
bör statens anslå särskilda medel även för skola, förskola och fritidshem.
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom tjänstemannaförslaget
och föreslår Kommunstyrelsen besluta
att

antaga yttrandet som remissvar.

Särskilda yttranden
Eva-Britt Dahlström (s) och Arto Valtonen (v) lämnar särskilda yttranden
vilka bifogas protokollet.
_____________________
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K Edvinsson
Sturkö lokala styrelse
I Bergström
Akten
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2001.45 001

§ 115
Fastställande av ledamöter/ersättare till lokal styrelse i Sturkö
rektorsområde
Fyllnadsval har förrättats till lokal styrelse för fritidshem, förskoleklass och
skola i Sturkö rektorsområde. Fyllnadsvalet skedde 2001-10-15 och omfattar
tiden fram till 2003-10-15.
Utöver tidigare valda föräldrarepresentanter valdes för denna mandatperiod
Kerstin Frändebo, Christer Andersson och Monica Evaldsson.
Till personalrepresentanter valdes Lars-Göran Karlsson, Åsa Niklasson och
Ingegerd Thorsell.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås fastställa
att ovanstående representanter ingår i den lokala styrelsen för Sturkö skola
samt
att

mandatperioden för dessa är t o m 2003-10-15.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslag
______________

2001-12-17
2001.315 510

§ 1116
Yttrande över motion angående trafiksäkerheten vid våra skolor
Ärendet utgår.
_________________
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I Bergström
I Bergljung
A Andersson
M Manhammar
Berörda områden
Akten
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2001.66 001
§ 117
Utseende av kontaktpolitiker
Uppdragen som kontaktpolitiker i följande tre områden är vakanta:
- Trossö rektorsområde inkl särskolan och särskolans frivilliga former,
Amiralitetsskolan, Fantasi personalkooperativ, Stumholmens föräldrakooperativ och Friskolan Galären
- Wämö rektorsområde, Montessori föräldrakooperativ, Ankaret
föräldrakooperativ och Friskolan Musikugglan
- Spandelstorps rektorsområde inkl särskolan och Tant Grön personalkooperativ
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att utse Ingvar Bergljung (s) till kontaktpolitiker i Trossö rektorsområde inkl
särskolan och särskolans frivilliga skolformer, Amiralitetsskolan, Fantasi
personalkooperativ, Stumholmens föräldrakooperativ och Friskolan Galären
att utse Magnus Manhammar (s) till kontaktpolitiker i Wämö rektorsområde,
Montessori föräldrakooperativ, Ankaret föräldrakooperativ och friskolan
Musikugglan
att utse Annika Andersson (s) till kontaktpolitiker i Spandelstorps rektorsområde inkl särskolan och Tant Grön personalkooperativ.
_________________
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E-B Dahlström
I Siggelsten
R Andréasson
A Andersson
I Bergström
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§ 118
Kurser och konferenser
Komrev inbjuder till seminarium om Unga i riskzonen den 31 januari 2002
i Alvesta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att låta Eva-Britt Dahlström (s) delta i
seminariet.
Ingrid Bergström ombesörjer anmälan till seminariet.
_______________
Komrev inbjuder till konferensen Utvecklas i din roll som nämndsledamot
den 14 februari 2002 i Stockholm alternativt den 17 april 2002 i Göteborg.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar låta Roland Andréasson (s), Annika
Andersson (s) och Ingalill Siggelsten (kd) delta i konferensen.
Ingrid Bergström ombesörjer anmälan till konferensen.
________________

2001-12-17

11

§ 119
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2001.72 102
§ 174
Kommunala val
Magnus Manhammar (s) utses till ersättare
i Barn- och ungdomsnämnden

Kommunfullmäktige

2001.211 042
§ 179
Budget för Karlskrona kommun 2002 och
planer för åren 2003-2004

Utbildningsdepartementet

1999.85 027
Delegationen för IT i Skolan har beslutat om
bidrag från KK-stiftelsen för år 2001 för extra
stöd till kommunernas arbetslag. Karlskrona
kommun tilldelas 74.670 kronor.

Utbildningsdepartementet

1999.85 027
Delegationen för IT i Skolan har beslutat att
utbetala statsbidrag till lärarnas kompetensutveckling för år 2001. Karlskrona kommun
tilldelas 275.100 kronor.

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2001-11-19

Rektorerna vid Nättraby
rektorsområde

Ett varmt tack för uppvaktning och gåva vid
invigningen av Nättraby Kunskaps Center –
NKC.

___________________
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§ 120
Julhälsning
Ordföranden tackar för det gångna året. Det har varit ett händelserikt år som
präglats av mycket arbete och gott kamratskap i nämnden.
Ordföranden tackar tjänstemän, ledamöter och ersättare och önskar alla
en God jul och ett Gott Nytt År.
Claes Bothén tackar å nämndens vägnar ordföranden för året som gått och
önskar honom och hans familj en skön och avkopplande helg.
Förvaltningschefen tackar ordföranden och nämnd för ett gott samarbete
och önskar alla en God jul.
__________________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 14.35

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Claes Bothén (kd)
Roland Andréasson (s)
Kerstin Andersén (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Ingvar Bergljung (s)
Annika Andersson (s)
Ann-Louise Trulsson(m)
Thomas Nilsson (m)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot (§ 1föredragning, §§ 2-10 beslut)
ledamot
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe
i ledamots ställe
ledamot (§ 1, del av § 3 föredragning, §§ 2-10
beslut)

Inga-Lill Siggelsten (kd)
Karl-Gösta Svenson (m)
Arto Valtonen (v)
Bo Palmgren (c)
Jan-Olof Petersson (fp)

i ledamots ställe
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
forts nästa sida

Utses att justera

Thomas Nilsson

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-02-08 kl 14.00

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 1 - 9
Ordförande _______________________________________

Justerare _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2002-02-11
Intygar i tjänsten

1
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forts

Övriga närvarande

Göran Eliasson (s)
Per-Axel Persson (v)
Peter Rihs (kd)
Lena Gustafsson (fp)

ersättare (§ 3 föredragning, §§ 2-10 beslut)
ersättare
ersättare
ersättare

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Torsten Karlsson
Solvig Ohlsson
Anita Lindell
Anita Söderström
Claes-Urban Persson
Anita Söderström
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
ekonomichef
planeringschef
pedagogisk samordnare
assistent
planeringssekreterare
assistent
nämndsekreterare

Gunilla Ingestad
kurator
Gutte Wilson
rektor/Rödeby rektorsområde
Kurt-Inge Johnsson
rektor/Rödeby rektorsområde
Birgitta Strelert
rektor/Rödeby rektorsområde
___________________________________________________________________
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R/Rödeby
G Ingestad
§1
Aktuell information
1.

Information om Rödeby rektorsområde

Rektorerna i Rödeby informerar om de fyra punkter som rektorsområdet
särskilt satsar på:
- nya Rödebymodellen
- idrottsprofil
- individuella utvecklingsplaner
- data-IT
Rödebymodellen går ut på utveckla elevernas förmåga att ta eget ansvar för sin
utbildning. Den skall främja elevernas förmåga att inhämta kunskaper.
Undervisningen sker bl a i åldersblandade arbetspass.
Idrottsprofilen är en bred satsning med variation. Eleverna har minst 4 timmar
idrott i sin studieplan, men kan även byta ut vissa andra ämnen mot idrott.
De kan även syssla med sin specialidrott eller sina specialintressen. De lär sig
mycket om ledarskap i idrottsprofilen.
Individuella utvecklingsplaner upprättas redan i förskolan. Man jobbar med
portfoliemodellen upp till 16 år. Arbetslagsutveckling pågår kontinuerligt.
Nämnden får information om datautvecklingen i Rödeby rektorsområde från år
1997 och fram till idag. En data-IT grupp bildades 1998. 1999/00 blev
Mediatekets lokaler färdigställda och började fungera 2000/01. Vissa problem
finns dock med bemanningen av mediateket. 2001/02 började man jobba med
digitalkamera, digital portfolie m m. Både personal och elever i år 9 har
möjlighet till fortbildning som ger datakörkort. Support finns för personalen.
Datorerna byts kontinuerligt.
Ordföranden tackar för informationen.
2.

Information om betygsstatistik

Kurator Gunilla Ingestad ger en delrapport angående grundskolans avgångselever år 2002. Totalt antal elever är 693. Antal obehöriga vid slutbetyget i år 8
var 135 och antal obehöriga vid julbetyget var 119, vilket visar en positiv
nedgång. Antal elever som ej har betyg i något ämne är 5. Fördelningen mellan
pojkar och flickor visar att pojkarna dominerar vad gäller avsaknad av betyg i
samtliga basämnen, medan flickorna dominerar vad gäller betyg i matematik
och engelska.
Även antalet elever fördelade på skolor redovisas.
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2001.453 624 (Kvalitetssäkring)
Utvecklingen de senaste tre åren visar att Karlskrona ligger något högre
än i riket.
Då engelska börjar bli ett stort problem kommer det att satsas på
nybörjarkurser på högstadiet, för att eleverna lättare skall kunna följa
undervisningen.
Ordföranden tackar för informationen som tas till dagens protokoll.
3.

Information ekonomi

Torsten Karlsson redovisar preliminär bokslutsinformation. Ekonomin visar ett
preliminärt överskott i dagsläget med 0,8 % eller motsvarande +4,9 mkr.
De största positiva avvikelserna finns inom verksamheterna:
- lokaler
- barnomsorgsavgifter
- gemensamma personalkostnader
- skolskjutsar
- finansiella intäkter
- utvecklings- och utbildningsinsatser
- resursskolan
- resurscentrum
- nämndadministration
Rektorsområdena visar en negativ budgetavvikelse om ca 1,9 mkr.
En fortsatt analys av det preliminära bokslutet kommer att ske och
ärendet återkommer till arbetsutskottet och nämnden i februari.
4.

Rapport nr 15/2001 Kvalitetssäkring skolhälsovården 2000/01

Rapporten omfattar
- förebyggande hälsoarbete
- lokaler
- samverkan
- kompetensutveckling
- utvecklingsarbete
- tillgänglighet och bemötande
- sammanställning av hälsodeklarationer i år 4 läsåret 2000/01
- kommentarer till sammanställningen av hälsodeklarationen
- kostnader för skolhälsovården.
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2002.34 619 (Verksamhetsbesök)
I sammanfattning av rapporten konstateras att av skolsköterskegruppen
är en klar majoritet nöjda med sin kompetensutveckling och deras kunskaper
tas tillvara i åtgärdsarbetet för enskilda elever.
Uppföljning av genomfört utvecklingsarbete har inte skett i någon större
omfattning.
Enkäten visar en genomgående god bild av det allmänna hälsotillståndet hos
eleverna i år 4. Som helhet trivs de i skolan. Andelen elever med psykosomatiska symptom är liten. Dessa elever har skolsköterskorna regelbunden
kontakt med.
Kostnaderna för skolhälsovården uppgick år 2000 till 4,4 mkr. En ökning med
ca 1 mkr sedan 1998.
Kommunen har, jämfört med riket, god tillgång på skolsköterskor med 509
elever per heltidstjänst i genomsnitt.
Tillgången på skolläkare är lägre än riksgenomsnittet och antalet skolläkare är
högt.
Variationen mellan de olika rektorsområdena bedöms som helt godtagbar, då
kostnaden för skolhälsovård måste sättas i relation till kostnader för övrig elevvård.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. Rapporten läggs till
handlingarna.
5.

Rapport nr 1/2002 Verksamhetsbesök tre terminer

I enlighet med skolplanen har terminsvisa verksamhetsbesök från höstterminen
2000 till höstterminen 2001 genomförts av Utvecklingsfunktionen och
kontaktpolitiker i ett urval av rektorsområden. Besöken har fokuserats på de
områden som Barn- och ungdomsnämnden prioriterat för respektive år.
Verksamhetsbesök hösten 2000 genomfördes i Jämjö, Holmsjö, Trossö,
Sunnadal samt Kronotorps rektorsområden. De områden besöken fokuserade
på var:
- lärande och utveckling, främst åtgärder för barn i behov av särskilt stöd
- organisation och ledning, främst arbetslagsutveckling
- elevinflytande och ansvar.
Verksamhetsbesök våren och hösten 2001 genomfördes i Rödeby, Nättraby,
Spandelstorp, Lyckeby, Wämö, Fågelmara och Fridlevstads rektorsområden
samt på friskolan Svettpärlan. Besöken fokuserade på barns/ungdomars och
föräldrars inflytande och ansvar. Härutöver fördes samtal om vissa av
skolplanens uppdrag såsom:
- tillhörighet i mindre grupp
- kursplaner och etappmål
- profilering och alternativ pedagogik.

30 januari 2002

6

I resultatredovisningen sammanfattas återföringsrapporterna för varje besök
samt frågeställningar och svar.
Verksamhetsbesöken har varit mycket positiva upplevelser. Skolledning och
personal har med stort engagemang och professionalism redovisat och beskrivit
sin verksamhet utifrån en vilja att utveckla och förbättra. Besöken har gett en
kunskap som ej kan uppnås genom skriftliga utvärderingar och uppföljningar.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av information. Rapporten läggs till
handlingarna.
6.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera vid dagens sammanträde.
______________________
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§2
Delegeringsärenden
Beslut som fattats på delegering av barn- och ungdomschefen, utvecklingschefen, pedagogiske samordnaren, ekonomichefen samt av rektorerna i
Sunnadal, Holmsjö och Nättraby rektorsområden redovisas vid sammanträdet.
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________
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2002.57 042

§3
Internbudget 2002 samt resursfördelning till samverkansområden m fl
Budgetram 2002
Enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2001-11-29 är Barn- och ungdomsnämndens ram för år 2002 cirka 627,5 mkr. Till denna ram har positiva
justeringar gjorts med cirka 21 mkr avseende kompensation för löneökningar
2001 för Lärarförbundet och Skolledarförbundet.
En positiv justering med 275 tkr för ökad städfrekvens ingår.
Kommunbidraget reduceras med 3,2 mkr, då det särskilt riktade statsbidraget
för personalförstärkningar (Wärnerssonpengar) i sin helhet betalas direkt till
Barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämndens nettoram för 2002 är därmed 645,6 mkr.
I kommunbidraget finns inte inräknat ramjustering för statsbidrag till
barnomsorg till barn med föräldralediga eller arbetslösa föräldrar (ca 3,5 mkr)
eller statsbidrag för maxtaxan (ca 22,7 mkr) och ej det särskilt riktade
statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa (ca 3,0 mkr).
Reformerna inkl den förväntade efterfrågeökningen är underfinansierade med
ca 4 mkr för 2002. Barn- och ungdomsnämnden kompenseras i
kommunbidraget när de exakta konsekvenserna av reformerna är kända.
Internbudget/resursfördelning
Internbudgeten är en uppdelning av hela förvaltningens budget på olika
verksamheter. Internbudgeten utgör budgetramen för alla verksamheter och
budgetansvariga förutom rektorsområden med grundskola/förskola. Resurserna
till rektorsområdena exkl särskola, nattis och allergidaghem fördelas efter en av
nämnden beslutad resursfördelningsmodell. Till grund för resursfördelningen
ligger en prognos över 2002 års planerade volymtimmar inom barnomsorgen
samt antalet elever inom grundskolan. Prognosen baseras på de uppgifter som
lämnats av rektorsområdena och företrädare för kooperativen. En samlad
bedömning har därefter gjorts av Barn- och ungdomskontoret där hänsyn även
tagits till elevutvecklingen i befintliga och eventuella nya friskolor.
Övriga verksamheter är anslagsfinansierade.
Fördelning av medel sker till de fyra samverkansområdena Trossö, Lyckeby,
Rödeby och Jämjö samt Nättraby och Sunnadals rektorsområden.
Samverkansområdet ansvarar för att tilldelade medel fördelas i samverkan
mellan de i samverkansområdet ingående rektorsområdena.
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I budgetförslaget föreslås dock att Sunnadals rektorsområde medges extra
resurser med 7 mkr på grund av de speciella förutsättningar som detta
rektorsområde har. Vidare föreslås att Nättraby rektorsområde erhåller 95 % av
det bidrag som resursfördelningsmodellen ger, för att få en bättre överensstämmelse med övriga rektorsområden.
En del medel som tidigare hanterats centralt har i budgetförslaget fördelats efter
schablon till samverkansområdena. Detta gäller
- personal utan fast placering i organisationen.
När det gäller hanteringen av över- respektive underskott föreslås samma
undantag för underskott från 1999 som gäller i budget 2001. Normalt sett gäller
att överskott förs över de två kommande åren med halva överskottet per år och
underskott förs vidare de tre kommande åren med en tredjedel per år.
Undantaget som föreslås gälla även för budget 2002 är att rektorsområden som
bär på underskott för 1999 skall slippa dessa även 2002. Detta beroende på den
stora osäkerhet som rådde kring resultatet 1999 pga införandet av nya personalredovisningssystemet Palett.
Vidare redovisas de budgetramar som föreslås gälla för kooperativen under
2002. Grunden för denna tilldelning är densamma som för kommunala enheter.
Justering har gjorts pga att kooperativen själva får de barnomsorgsavgifter som
genereras. Justeringen har gjorts utifrån den avgiftsfinanseringsgrad som finns
inom kommunala förskolor och fritidshem. Genom införande av maxtaxan
kommer avdraget att minska från ca 19 % till ca 12 % för förskolan och från
ca 27 % till ca 16 % för fritidshem, vilket motsvarar ett ökat bidrag på totalt
ca 2 mkr. Behovet av extra resurser har räknats upp med 250 tkr.
Noggrann uppföljning av volymutvecklingen inom såväl barnomsorgen
(kommunala enheter och kooperativ) som grundskolan kommer att fortsätta
under 2002.
I kommentarer till internbudgetförslaget belyses följande poster
- Barn- och ungdomsnämnden samt dess administration
- Barn- och ungdomskontoret
- Särskolan
- Säljö
- Utvecklingscentrum
- Resursskolan
- Resurscentrum
- Övriga gemensamma kostnader
- Lokaler
- Skolskjutsar
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- Facklig tid
- Finansiella poster
- Intäkter – barnomsorgsavgifter
- Övriga centrala intäkter
- Kooperativ
- Friskolor
- Reserv om 2,5 mkr till ej prognostiserade volymförändringar eller andra
betydande förändringar.
Investeringsbudget
Förslag till investeringsbudget omfattar 6,5 mkr, varav 3 mkr är förvaltningsövergripande åtgärder och 3,5 mkr fördelas till rektorsområdena enligt beslutad
resursfördelningsmodell med undantag av de rektorsområden som haft invigning
av F-9 projekt. Dessa föreslås erhålla endast 50 % tilldelning året efter invigningen samt de därpå följande två åren. För Sturkö innebär det en reducering
under 2001-2003 och för Nättraby en reducering under 2002-2004.
En reserv på 250 tkr budgeteras för oförutsedda behov.
Därutöver tilldelas Sunnadal 1,5 mkr till inventarier och Tving och Ramdala
400 tkr för inventarier pga ombyggnad av biblioteken.
Personaldimensionering, upphandling och servicenivå
Mot bakgrund av att Barn- och ungdomsnämndens verksamhet i allt väsentligt är
målstyrd och de övriga förändringar som skett tidigare år genom bildande av
samverkansområden och ny resursfördelningsmodell redovisas de riktlinjer för
bemanningsfrågor inom Barn- och ungdomsförvaltningen och riktlinjer för
servicenivå inom samverkansområdena avseende förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg som Barn- och ungdomsnämnden beslutade om inför budget
2001.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta (avseende internbudget samt
resursfördelning till samverkansområden m fl för 2001)
1.att godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för
år 2002
2.att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för
år 2002
3.att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för år 2002
4.att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska
justeringar i internbudget och resursfördelningar.
De fackliga organisationernas synpunkter och yrkanden redovisas vid
sammanträdet.
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Yrkanden
Christina Mattisson yrkar på socialdemokraternas och vänsterpartiets vägnar
bifall till tjänstemannaförslaget med följande ändringar: Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att tillskapa 0,5 tjänst hörselpedagog inom förvaltningen och att
förvaltningen får i uppdrag att initiera samarbete med utbildningsförvaltningen
samt närliggande kommuner i denna fråga
2. att ge Sunnadal extra anslag med anledning av områdets struktur. För 2002
utgör det extra anslaget 6,7 mkr
3. att utöka Nättraby rektorsområdes resurstilldelning med 0,3 mkr
4. att övriga enheter, utöver NKC, inom Nättraby rektorsområde tillämpar
samma princip för investeringsmedel som övriga rektorsområden
5. att från utvecklingscentrums budgetram överföra 325 tkr till Barn- och
ungdomsnämndens reserv.
Dessutom yrkar Christina Mattisson på socialdemokraternas och vänsterpartiets vägnar följande tilläggsförslag: Barn- och ungdomsnämnden föreslås
besluta
6. att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att i samband med
tertialbokslutet per den 30 april 2002 redovisa nyckeltal per rektorsområde
7. att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att i samråd med samtliga
rektorsområden möjliggöra för kommunmedborgarna att läsa såväl förvaltningens som rektorsområdenas internbudgetar på internet.
Claes Bothén yrkar på borgerliga gruppens vägnar bifall till Christina Mattissons
ändringsyrkanden 1 och 2 samt tilläggsyrkanden 6 och 7.
Vidare yrkar Claes Bothén på borgerliga gruppens vägnar bifall till gruppens
eget budgetförslag som omfattar punkterna:
- Skolan – en av kommunens viktigast utvecklingsfaktorer
- Ekonomiska förutsättningar
- Organisation
- Kunskapsgaranti
- Delaktighet – Valfrihet
- Avslutning
Den borgerliga budgeten utmynnar i följande yrkanden: Barn- och
ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att hos Kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 3,8 miljoner för år
2002, att överföras till reserv för barn med stort särskilt behov av specifika
insatser
2. att uppdra till förvaltningen att genomlysa hyressättningen av olika skollokaler. Att därefter förhandla med tekniska förvaltningen om en hyressättning
som mer stämmer överens med ”marknadsvärdering” (ålder, läge, kapitalkostnader och kvalité på byggnader)
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3. att genomföra en decentraliserad organisation enligt ovan från och med
1/7-02
4. att föreslå fullmäktige att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att införa
en barnomsorgspeng från och med 1/7-02
5. att föreslå fullmäktige att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att införa
en elevpeng enligt ovan inklusive lokalbidrag från och med 1/7-02
6. att införa tillägg i elevpengen för bidrag till skolor som bedriver
skolbarnsomsorg och fritidshemsverksamhet
7. att ge Nättrabyområdet samma bidrag per elev som övriga områden samt att
Nättraby betalar hela sin hyreskostnad från och med 1/1-02
8. att ge Sunnadal ett extra anslag på 6,7 miljoner under 02 med anledning av
områdets speciella struktur
9. att utvecklingscentrum intäktsfinansieras, förutom hyreskostnaderna
10. att de tre sista miljonerna av utjämningsposten överförs till reserven
11. att skapa en reserv för stöd till barn med behov av stort särskilt stöd och för
övergångsproblem/regionalpolitiska skillnader på 6,5 miljoner exkl
tilläggsanslag om 3,8 miljoner och anslag för kvalitetssäkring om 2,7 miljoner
12. att tillskapa 0,5 tjänst hörselpedagog inom förvaltningen, och att
förvaltningen får i uppdrag att initiera ett samarbete med utbildningsförvaltningen i denna fråga
13. att skrota lokalplanen och ta fram underlag till rektorer och förskolechefer
för befolkningsförändringar som berör skola och barnomsorg
14. att uppmana de enskilda skolorna att vidtaga speciella åtgärder för elever i
de senare åren vilka riskerar att ej få behörighet till gymnasiet
15. att ge förvaltningen i uppdrag att vidtaga de budgettekniska justeringar som
behövs med anledning av ovanstående förslag
16. att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.
Karl-Gösta Svenson (m), Jan-Olof Petersson (fp) ochBo Palmgren (c) yrkar
bifall till Claes Bothéns m fl förslag.
Särskilt yttrande
Bo Palmgren (c) lämnar för egen del särskilt yttrande till protokollet.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att han ej ämnar ställa proposition på borgerliga gruppens
första att-sats samt att att-satserna 2-12 och 15-16 kommer att benämnas
borgerliga gruppens budgetförslag och att-satserna 13-14 blir tilläggsattsatser.
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget med ändringar föreslagna av
socialdemokraterna och vänsterpartiet mot borgerliga gruppens budgetförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget och
föreslagna ändringar.
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Votering
Claes Bothén begär votering.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition:
Den som röstar på tjänstemannaförslaget inkl ändringar röstar ja, den som röstar
på borgerliga gruppens förslag röstar nej.
Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Claes Bothén (kd)
Roland Andréasson (s)
Kerstin Andersén (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Thomas Nilsson (m)
Karl-Gösta Svenson (m)
Arto Valtonen (v)
Bo Palmgren (c)
Jan-Olof Petersson (fp)
Ingvar Bergljung (s)
Annika Andersson (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Inga-Lill Siggelsten (kd)

Ja
1
1

Nej
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat
i enlighet med tjänstemannaförslaget inkl ändringar av socialdemokraterna och
vänsterpartiet.
Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag vilket bifogas
protokollet.
Propositionsordning tilläggsyrkanden
Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas och vänsterpartiets
tilläggsyrkande 6.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med yrkandet
Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas och vänsterpartiets
tilläggsyrkande 7.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 13.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå detsamma.
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 14.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med yrkandet.

30 januari 2002
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Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
avseende internbudget samt resursfördelning till samverkansområden m fl för
2002
1. att tillskapa 0,5 tjänst hörselpedagog inom förvaltningen och att
förvaltningen får i uppdrag att initiera samarbete med utbildningsförvaltningen
samt närliggande kommuner i denna fråga
2. att ge Sunnadal extra anslag med anledning av områdets struktur. För 2002
utgör det extra anslaget 6,7 mkr
3.

att utöka Nättraby rektorsområdes resurstilldelning med 0,3 mkr

4. att övriga enheter, utöver NKC, inom Nättraby rektorsområde tillämpar
samma princip för investeringsmedel som övriga rektorsområden
5. att från utvecklingscentrums budgetram överföra 325 tkr till Barn- och
ungdomsnämndens reserv
6. att i övrigt godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget)
för år 2002
7. att i övrigt godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena
för år 2002
8. att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för
år 2002
9. att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska
justeringar i internbudget och resursfördelningar
10. att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att i samband med
tertialbokslutet per den 30 april 2002 redovisa nyckeltal per rektorsområde
11. att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att i samråd med samtliga
rektorsområden möjliggöra för kommunmedborgarna att läsa såväl förvaltningens som rektorsområdenas internbudgetar på internet
12. att uppmana de enskilda skolorna att vidtaga speciella åtgärder för elever i
de senare åren vilka riskerar att ej få behörighet till gymnasiet.
Ordföranden tackar tjänstemännen för ett väl genomarbetat internbudgetförslag
och politikerna för ett bra arbete med förslaget.
Claes Bothén instämmer i tacket till tjänstemännens budgetförslag.
___________________

30 januari 2002
P Olsson
B-C Arnesson
Kommunstyrelsen
Akten
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2001.135 029
§4
Personalförsörjningsplan för Barn- och ungdomsförvaltningen
I enlighet med Karlskrona kommuns personalpolitiska handlingsprogram skall
en plan för personalförsörjningen tas fram för de närmaste tre åren. Denna skall
sedan revideras årligen för att möta det aktuella behovet av rekryteringar.
Barn- och ungdomsförvaltningen presenterade vid nämndens sammanträde
2001-11-21, § 108, en plan för de kommande tre åren.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade återremittera ärendet för fördjupad
analys av vad införande av maxtaxa, förskola för 4-5 åringar, tidigareläggning av
anställningar m m kan få för betydelse i personalförsörjningsplanen.
Personalförsörjningsplanen har nu kompletterats med hänsyn till ovanstående
förutsättningar. Planen innehåller följande
- avgångar och rekryteringsbehov ( t ex pensionsavgångar)
- fördelning kvinnor och män
- förändrad ekonomisk förutsättning och volymförändringar
Förvaltningen bedömer att nyrekrytering behöver ske av ca 40 personer inom
1 år bland de yrkesgrupper som är definierade och ca 160 personer inom 3 år
bland de yrkesgrupper som är definierade. Störst rekryteringsbehov inom de
närmaste 3 åren finns inom yrkesgrupperna specialpedagoger, grundskollärare,
förskollärare och måltids- och städpersonal.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

anta bilagd personalförsörjningsplan för Barn- och ungdomsförvaltningen.

Protokollsanteckning
Borgerliga gruppen deltar ej i beslutet med hänvisning till sitt förslag till
internbudget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

anta bilagd personalförsörjningsplan för Barn- och ungdomsförvaltningen.

_________________

30 januari 2002
A Lindell
S Ohlsson
Samtl R
Akten
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2002.58 619

§5
Debitering av barnomsorgsavgift vid gemensam vårdnad
Allt fler föräldrar, som har gemensam vårdnad och med växelvis boende för
barnet/en, begär delning av barnomsorgsräkningen; dvs var och en blir platsinnehavare utifrån eget omsorgsbehov och betalar därmed var och en sin
räkning.
För att tydliggöra handläggningsrutinerna vid fastställande av vem som ska vara
platsinnehavare och räkningsmottagare behöver Regler och tillämpningsföreskrifter kompletteras.
Följande tillägg föreslås:
”Vid gemensam vårdnad där föräldrarna bor på skilda håll och barnet bor
växelvis hos vårdnadshavarna ska, om någon av vårdnadshavarna begär detta,
var och en vara platsinnehavare. Var och en debiteras avgift för sin del av den
totala omsorgstiden och avgiften för respektive platsinnehavare baseras på det
egna hushållets inkomst.”
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

godkänna tillägg till Regler och tillämpningsföreskrifter enligt ovan.

--------------------------Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

godkänna tillägg till Regler och tillämpningsföreskrifter enligt ovan.

_________________

30 januari 2002
A Lindell
I Bergström
Akten
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2002.59 019
§6
Regler och tillämpningsföreskrifter vid utökning av timmar i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Ärendet utgår.
Återkommer till arbetsutskottet och nämnden senare under våren 2002.
____________________

30 januari 2002
C-U Persson
Kommunfullmäktige
Akten
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2001.315 510

§7
Yttrande över motion angående Trafiksäkerheten vid våra skolor
Lennart Svantesson (kd) har i motion begärt åtgärder för att öka trafiksäkerheten inom busslingan vid Jändelskolan.
Tjänstemannaförslag i ärendet redovisas.
Arbetsutskottet begär kompletteringar i förslaget.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens januarisammanträde.
------------------------Av förslag till yttrande framgår att ombyggnad av slingan har diskuterats
tidigare. Att låta trafikutskottet och Barn- och ungdomsnämnden gemensamt få i
uppdrag att ta fram förslag till åtgärder har nämnden inget att erinra mot.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige
att bifalla motionen från Lennart Svantesson angående trafiksäkerheten vid
våra skolor.
__________________

30 januari 2002
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§8
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2001.397 750
§6
Yttrande över betänkandet Barnmisshandel –
att förebygga och åtgärda

Kommunfullmäktige

2001.369 409
§ 184
Måldokument för Agenda 21-arbetet i
Karlskrona kommun – revidering
Kommunfullmäktige antar måldokumentet.

Kommunfullmäktige

2001.173 400
§ 185
Miljöplan för Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige antar miljöplanen

Kommunfullmäktige

2000.335 610
§ 194
Svar på motion om taxekonstruktion för
barnomsorgsavgift
Kommunfullmäktige avslår motionen

Kommunfullmäktige

2001.115
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2001

Kommunfullmäktige

2001.142 610
§ 193
Svar på motion om ökad valfrihet för föräldrar med små barn.
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunfullmäktige

2001.445 611
§ 189
Utökat behov av förskoleplatser

Skolverket

2001.474 047
Statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg samt statsbidrag för
kvalitetssäkrande åtgärder inom
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till
kommuner som tillämpar maxtaxa 30 januari
2002.

30 januari 2002

Skolverket

2002.61 609
Betygsstatistik för grundskolan våren 2001

Intagningsnämnden
gymnasieskolan

Protokoll från sammanträde 2001-12-12

Utbildningsförvaltningen

Elevläsårstider 2002/2003 för Karlskrona
kommuns gymnasieskolor

Ronneby kommun

Läsårstider 2002/2003

20

___________________

30 januari 2002
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Akten

2001.475 023
§9
Övriga ärenden
1.

Rektorstjänst i Fridlevstads rektorsområde

Förvaltningschefen informerar om att det är 10 sökande till tjänsten, varav två
med skol- eller rektorsbakgrund.
Presidiet har tagit del av ansökningshandlingarna, så även fackliga företrädare.
Därefter har presidiet gjort ett urval. Med utgångspunkt från detta kommer
facklig förhandling att genomföras.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att uppdra åt arbetsutskottet att fatta beslut om tillsättning av rektorstjänst i
Fridlevstads rektorsområde.
________________
A Eklund

2.

Sekretessärende

2002.50 606

I ärendet redovisas innehållet i Skollagen vad gäller fullgörande av skolgång
för skolpliktiga elever, vårdnadshavarens skyldigheter och skolans möjligheter
till särskild undervisning och särskilt stöd.
Åtgärder under föregående läsår redovisas.
Möjligheten till vitesföreläggande har utretts.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om vitesföreläggande.
________________

27 februari 2002

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 13.45

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Claes Bothén (kd)
Roland Andréasson (s)
Kerstin Andersén (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Annika Andersson (s)
Magnus Manhammar (s)
Nadja Medic (s)
André Gustavsson (s)
Annicka Engblom (m)
Inga-Lill Siggelsten (kd)
Thomas Nilsson (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Karl-Gösta Svenson (m)
Per-Erik Persson (v)
Bo Palmgren (c)
Marie-Louice Norethun (m)
Jan-Olof Petersson (fp)

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot (§§ 10-11 föredragning)
ledamot (från § 12 föredragning)
ledamot
i ledamots ställe
i ledamots ställe (§§ 10-15 föredragning)
ledamot (§§ 11-15)
ledamot
ledamot
i ledamots ställe (§§ 10-13 föredragning)
ledamot (§§ 11-15)
i ledamots ställe
ledamot
i ledamots ställe
ledamot (ej § 11)
i ledamots ställe (§ 11)
ledamot
forts nästa sida

Utses att justera

Karl-Gösta Svenson

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-03-06 kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 10-15
Ordförande _______________________________________

Justerare
_______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2002-03-06
Intygar i tjänsten

27 februari 2002
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forts

Övriga närvarande

Magnus Manhammar (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Inga-Lill Siggelsten (kd)
Gunilla Gustavsson (c)
Lena Gustafsson (fp)

ersättare (§§ 11-15)
ersättare (§§ 12-15)
ersättare (§§ 11-15)
ersättare (§§ 10-13 föredragning)
ersättare

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Torsten Karlsson
Solvig Ohlsson
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
ekonomichef
planeringschef
nämndsekreterare

Ulla Ståhl
rektor/Sunnadals rektorsområde
Peter Skogsberg
lärare/Sunnadals rektorsområde
___________________________________________________________________

27 februari 2002
S Ohlsson
Akten
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2002.93 611 (Köredovisning)
§ 10
Aktuell information
1.

Information från ett rektorsområde

Informationen utgår. Återkommer vid senare tillfälle.
2.

Snittider för barnomsorg

Solvig Ohlsson redovisar snittider för barnomsorg avseende december 2001
och februari 2002. Ökningen i februari är ca 1 tim per barn/vecka. I förskolan
är ökningen 0,5 tim/vecka, familjedaghem 0,59 tim/vecka och i kooperativ 1,5
tim/vecka. Genomsnittstiden för barn i förskolorna är 29,97 timmar.
För skolbarnsomsorgen är genomsnittet 14 tim/vecka., vilket innebär att det
inte är någon större skillnad i omsorgstid jämfört med 2001.
Omsorgstiden totalt brukar öka på våren jämfört med hösten, varför en längre
tidsperiod måste till innan exakta jämförelser kan göras.
Informationen tas till dagens protokoll.
2.

Köredovisning

Köredovisning t o m januari 2002 redovisas. Redovisningen omfattar samtliga
rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år är
39 barn, medan känd framtida väntelista t o m oktober 2002 är 335 barn.
Därutöver finns 15 barn till arbetssökande.
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 11 barn, medan känd framtida
väntelista är 21 barn. Därutöver finns 20 barn till arbetssökande.
Ordföranden tackar tjänstemän, ledning och personal i områdena som arbetat
mycket positivt för att lösa alla problem i samband med införande av maxtaxa
och nya regler för barn till arbetssökande och planering för den utbyggnad som
behövts med anledning av dessa nya reformer.
Informationen tas till dagens protokoll.

27 februari 2002
U Ståhl
P Skogsberg
Akten

4

2000.113 611 (Proj. SU-Marin)
3.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera under denna punkt.
4.

Projektet Sunnadal-Marinmuseum

Sunnadalsskolan erhöll år 2000 projektmedel för ett projekt avseende
samverkan mellan Sunnadalsskolan och Marinmuseum.
Ulla Ståhl och Peter Skogsberg informerar om projektet som fortfarande pågår.
Verksamheten riktar sig till både större och mindre grupper av elever samt
även enskilda elever. Avsikten med samarbetet är att sammanlänka respektive
verksamheter och vidareutveckla en gemensam pedagogisk plattform.
Mindre grupper av elever har genomfört olika projekt och arbeten under
ledning av en lärare från Sunnadalsskolan och med hjälp av personal från
Marinmuseum.
Under år 2001 genomfördes teaterföreställningen ”Skeppsgosseliv” där
eleverna medverkat i alla verksamheter såsom manusskrivning, musik, dekor,
klädskapande. Lenny Mostberg från Kulturskolan var regissör för
föreställningen och en lärare från Kulturskolan ansvarig för kostymer.
Föreställningen var ett pedagogiskt projekt med alternativa pedagogiker.
Växjö universitet håller på att sammanställa en rapport, en sociologisk studie,
om ”Skeppsgosseliv”.
Projektverksamheten har skapat nytt samarbete med olika institutioner i
kommunen främst Marinmuseum, Kulturskolan och Kultur- och fritidsförvaltningen. Vikten av att knyta samman det mångkulturella i Karlskrona
med vårt världsarv poängteras. Medel har erhållits både från kommunen och
statliga institutioner.
Samarbete sker även med Jämjö rektorsområde och andra skolor i kommuner
utom länet samt med andra muséer och kulturskolor.
Sunnadalsskolan har gjort förändringar i schemat innevarande år för att få in
projektet i det ordinarie skolarbetet. Projektet har gett mycket gott resultat i
skolan, eleverna har lärt sig samarbeta och fått större självkänsla.
Ordföranden tackar för informationen.
________________

27 februari 2002
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§ 11
Delegeringsärenden
Beslut som fattats på delegering av arbetsutskottet, barn- och ungdomschefen,
pedagogiske samordnaren, personalchefen samt av rektor i Nättraby
rektorsområde redovisas vid sammanträdet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________

27 februari 2002
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2001.115 042
P Olsson
T Karlsson
Kommunstyr.
Akten

§ 12
Bokslut 2001
Ansvarsområde
Bokslutet för år 2001 för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter omfattar
förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år, förskoleklass, grundskola och
skolbarnsomsorg för barn och ungdom mellan 6 och 16 år. Dessutom ingår det
samlade ansvaret för all särskoleverksamhet i kommunen. Verksamhetsansvaret är fördelat på 14 rektorsområden (inkl särskola) samt ett antal
stödfunktioner som resursskola (elever i behov av särskilt stöd, resurscentrum
(del i elevvården), utvecklingscentrum (fortbildningsenhet), Säljö
koloniverksamhet etc. Vidare bidragsfinansieras fem friskolor och 12
kooperativa enheter med förskola m m. Det administrativa arbetet sker
framförallt på barn- och ungdomskontoret och på sex administrativa centrum.
Ekonomiskt utfall
Verksamhetens bruttokostnader år 2001 är totalt ca 740 mkr. Kommunen
finansierar ca 90 % och föräldraavgifter, statsbidrag och hyresintäkter står för
merparten av resterande del.
Verksamheterna för barn och ungdom är mycket personalintensiva, ca 2/3
av kostnaderna är personalkostnader. Personal och lokaler står för ca 82 % av
budgeten medan 18 % utgörs av material, läromedel, livsmedel, bidrag för
kooperativ/friskolor m m.
I motsats till föregående år redovisar Barn- och ungdomsnämnden ett positivt
resultat på 6,2 mkr. Överskottet uppgår till 0,9 % av budgetomslutningen.
De största avvikelserna finns inom verksamheterna lokaler, barnomsorgsavgifter, gemensamma personalkostnader, förändring av semesterlöneskulden,
finansiella intäkter, resursskolan, resurscentrum, central administration,
utvecklings- och utbildningsinsatser, skolskjutsar.
Rektorsområdena uppvisar sammantaget en budgetavvikelse om ca –1,8 mkr
och särskolan har en budgetavvikelse om ca –0,6 mkr.
Bokslutet omfattar förutom ovanstående ansvarsområden och ekonomiskt utfall
- viktiga händelser under året
- IT-satsningar
- volymutveckling
- verksamhetsåtgärder
- miljöredovisning
- framtiden
- verksamhetsmått

27 februari 2002
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- balansräkning
- resultaträkning
- finansieringsanalys
- nyckeltal – bokslut 2001.
Viktiga händelser under år 2001 har varit:
- kontinuerlig uppföljning av verksamheten
- utvärdering i form av verksamhetsbesök
- kvalitetssäkring av skolhälsovården
- attitydundersökning riktad mot elever som slutade år 9 och deras föräldrar
- inhämtande av uppfattning och värderingar kring måluppfyllelse mm
- satsningar på kompetensutveckling kring målformulering, utvärdering och
hälsofostran
- kurs i forskningsmetodik
- deltagande i nationell försöksverksamhet utan timplan
- deltagande i skolprojekt ”Naturvetenskap och teknik för alla”
- deltagande av seniorer på skolor och förskolor
- tjänstemannarepresentation i ungdomsrådet
- olika projekt i samverkan med kommunledningsförvaltningen
- utvärdering av försöksverksamheten på Sturköskolan
- samarbete kring världsarvet, 3 R-metoden samt De fyra hörnstenarna
- deltagande i nationella utvecklingsinsatsen ITiS
- om- och tillbyggnad av Nättrabyskolan har slutförts
- invigning av ny förskoleavdelning på Hasslö.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

godkänna 2001 års bokslut samt överlämna detsamma till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning
Ordföranden tackar tjänstemän, ledning och personal som på ett positivt sätt
medverkat till att nämnden fått ett gott bokslutsresultat.
_________________

27 februari 2002
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2002.94 619
A Eklund
Samtl rektorer
Akten

§ 13
Utvärderingsplan år 2002
Barn- och ungdomsnämnden fastställer årligen utvärderingsplan för nämndens
verksamheter.
Centralt görs årligen:
- CSB-statistik
- sammanställning av internkontrollarbetet
- personalstatistik
- budgetuppföljning/bokslut
- betygsstatistik och analys
- sammanställning av tester enligt kartläggningspolicy
- efterfrågan och placeringar avseende förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
- kontinuerlig uppföljning av skolval
- kvalitetssäkring skolhälsovård.
I likhet med tidigare år görs uppföljningar/utvärderingar på rektorsområdesnivå
som kan redovisas lokalt eller i områdets kvalitetsredovisning.
Nedanstående områden inom Barn- och ungdomsnämndens verksamhet
föreslås ingå i utvärderingsplan/ kvalitetssäkring för 2002.
Mål/styrdokument att utvärdera alternativt följa upp:
- IT-strategi för den pedagogiska utvecklingen
- Kvalitetsaspekter förskoleverksamhet
- Kvalitetsaspekter för skolbarnsomsorg
- Jämställdhet –3R (ohälsotal, stödbehov)
- Verksamhetsbesök, förslagsvis 4 besök (förskoleverksamhet, fritidsverksamhet och kök)
- Attitydundersökning
- Skolplanen
- lärande och utveckling (stödinsatser, bibliotek, måltider)
- omvärldskontakter (kontakter och samverkan)
- kompetensutveckling (i förhållande till mål).
Enligt Skolplanen skall minst två av dess prioriterade områden pekas ut för
uppföljning och utvärdering. År 2002 föreslås fokuseras på:
- Kompetensutveckling (för att skapa en grund inför en förnyad skolplan 2003,
skapa en sammanhållen bild av huruvida målen behöver säkras eller omformuleras
- Utvärdering och kvalitetssäkring.

27 februari 2002
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

fastställa utvärderingsplan för 2002 enligt ovan

att som prioriterade områden för årets utvärderingar peka ut
Kompetensutveckling och Utvärdering och kvalitetssäkring.
Yrkanden
Claes Bothén (kd) yrkar att Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

fastställa utvärderingsplan för 2002 enligt ovan

att som prioriterade områden för årets utvärderingar peka ut
Lärande och utveckling, med fokus på tidiga tester och stödinsatser och dess
resultat samt Utvärdering och kvalitetssäkring.
Christina Mattisson (s) yrkar
att Barn- och ungdomsnämnden följer skolplanen vad avser genomförande
av elev- och föräldraenkät riktad mot de elever som slutar grundskolan, vilket
innebär att attitydundersökning ej genomförs år 2002.
Claes Bothén yrkar bifall till Christina Mattissons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Claes Bothéns och Christina
Mattissons yrkanden.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Claes Bothéns och
Christina Mattissons förslag.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att nedanstående områden inom Barn- och ungdomsnämndens verksamhet
skall ingå i utvärderingsplan/ kvalitetssäkring för 2002:
Mål/styrdokument att utvärdera alternativt följa upp:
- IT-strategi för den pedagogiska utvecklingen
- Kvalitetsaspekter förskoleverksamhet
- Kvalitetsaspekter för skolbarnsomsorg
- Jämställdhet –3R (ohälsotal, stödbehov)
- Verksamhetsbesök, förslagsvis 4 besök (förskoleverksamhet, fritidsverksamhet och kök)
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- Skolplanen
- lärande och utveckling (stödinsatser, bibliotek, måltider)
- omvärldskontakter (kontakter och samverkan)
- kompetensutveckling (i förhållande till mål)
att som prioriterade områden för årets utvärdering peka ut Lärande och
utveckling, med fokus på tidiga tester och stödinsatser och dess resultat samt
Utvärdering och kvalitetssäkring.
____________________
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§ 14
Övriga ärenden
1.

Seminarium Utvecklas i din roll som nämndsledamot

Inga-Lill Siggelsten lämnar information från seminariet ”Utvecklas i din roll
som nämndsledamot” den 14 februari 2002 i Stockholm. Övriga från nämnden
som deltog i seminariet var Roland Andréasson och Annika Andersson.
Konferensen var bra, liksom erfarenhetsutbytet med representanter från andra
kommuner. Hon efterlyser liknande konferenser på lokal nivå som kommunen
själv kan anordna.
Ordföranden tar till sig synpunkterna, men framhåller att både lokala och rikstäckande konferenser är av värde.
2.

Invigning av Sunnadalsskolans idrottshall

Invigning av Sunnadalsskolans idrottshall sker den 21 mars 2002 kl 15.00.
De av nämndens ledamöter som har möjlighet är välkomna att närvara vid
invigningen.
______________________
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§ 15
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2000.377 001
§8
Förslag till ändrad organisation för icke nämndspecifik administration

Kommunfullmäktige

2000.377 001
§4
Beslut om ändrad organisation för icke nämndspecifik administration

Kommunfullmäktige

2002.78 109
§ 10
Svar på motion om gratulationsbrev till barnfamiljerna samt gratischeck till föräldrautbildning

Skolverket

2000.146 631
Skolverket beviljar Nivestedtska skolan
uppskjuten start för den fristående
förskoleklassen och den fristående grundskolan i
Karlskrona senast till läsåret 2002/2003

Skolverket

2000.146 631
Skolverket beviljar Nivestedtska skolan rätt
att flytta tillståndet för en fristående
grundskola från Karlskrona till Solna

Skolverket

2001.208 631
Skolverket beviljar Friskolan Svettpärlan
uppskjuten start för den fristående grundskolan i
Karlskrona, senast till läsåret 2003/04

Umeå Universitet och
Skolverket

2002.68 619
Information om internationell undersökning av
13-14 åringars kunskaper i matematik och
naturvetenskap genom TIMSS. I Karlskrona
har Nättrabyskolan utvalts att delta i undersökningen
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Arbetsmiljöverket

2002.92 611
Inspektionsmeddelande med besked efter arbetsskadeutredning vid Wämöskolan

Länsstyrelsen

2002.96 629
Information om undersökning om Blekingeungdomars levnadsvanor

Utbildningsdepartementet

Reviderade anvisningar för användning av
ITiS-medel med anledning av att ITiS-satsningen
förlängts t o m år 2002

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2002-01-29

Jan-Olof Petersson

Tackbrev för vänlig hågkomst på 50-årsdagen

________________

25 mars 2002

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 25 mars 2002
§ 16

Aktuell information
- Information om Särskolan
- Information om Ungdomsrådets verksamhet
- Insatser för att motverka och minska ohälsotalet samt för kvalitetsutveckling i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
- Handikappolitiska programmet

§ 17

Delegeringsärenden

§ 18

Budgetuppföljning per den 28 februari 2002

§ 19

Attesträtt Säljö sommaren 2002

§ 20

Beräkning av barnomsorgsavgifter vid gemensam vårdnad och växelvis
boende

§ 21

Förslag beträffande ledningsorganisationen för särskolan och resursskolan

§ 22

Förslag om förprojektering av förskolor i Sturkö och Tving

§ 23

IT-plan för Barn- och ungdomsnämndens administrativ verksamhet 2002

§ 24

Yttrande över motion angående utbildningsresor för niondeklasser till
Stutthoff i Polen

§ 25

Övriga ärenden
- Skolplanen
- Information från seminarium angående unga i riskzonen
- Tack till ersättare och 1:e vice ordförande

§ 26

Meddelanden

_____________

25 mars 2002

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 14.30

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Christina Mattisson (s)
Claes Bothén (kd)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Thomas Nilsson (m)
Karl-Gösta Svenson (m)
Arto Valtonen (v)
Bo Palmgren (c)
Jan-Olof Petersson (fp)

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
§§ 17-26

Tjänstgörande ersättare Göran Eliasson (s)
Annika Andersson (s)
Magnus Manhammar (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Inga-Lill Siggelsten (kd)
Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Torsten Karlsson
Solvig Ohlsson
Anita Ottosson
Ingrid Bergström
Håkan Karlsson

Utses att justera

Arto Valtonen

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-03-28 kl 08.00

Underskrifter

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
ekonomichef
planeringschef
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare
rektor/Särskolan § 16

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 16-26
Ordförande _______________________________________

Justerare _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla 2002-03-28
Intygar i tjänsten
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R/Särskolan
§ 16
Aktuell information
1.

Information om Särskolan

Rektor Håkan Karlsson, Särskolan ger en information om särskolans olika
verksamheter. Särskolans verksamheter omfattar åldrarna 7 år upptill utbildning för
vuxna i särvux. Verksamheten finns på 8 fysiska enheter, varav särvux är integrerat
i en verksamhet på Gullberna. Personal och ledning finner det mycket positivt att
det är ett rektorsområde. Rektor redovisar ett ökande elevantal i särskolan.
Till hösten 2002 kommer nya kursplaner för särskolan. Två lärare från Karlskrona
kommun har deltagit i arbetet med att ta fram kursplanerna.
Det råder ett gott samarbete med övriga rektorsområden och eleverna i särskolan kan
i vissa lektioner delta i ordinarie undervisning i grundskolan och vice versa vad
gäller elever från grundskolan. Integration förekommer då detta är möjligt.
Rosenfeldtskolan omfattar grundsärskola från 7 till 17 år.
Lyckebyskolan omfattar grundsärskola och träningsskola .
På Spandelstorpsskolan finns träningsskola. I träningsskolan finns även barn med
multihandikapp med en mycket låg utvecklingsnivå, men som får individuell under-.
visning anpassad till sin egen nivå. Fler alternativa pedagogiker används, exempelvis
Montessoriundervisning.
Panflöjtens träningsskola och grundsärskola har en autistenhet som jobbar med en
mycket tydlig struktur.
I Ramdala, Galaxen, finns heldagsverksamhet för barn med autism.
På Gullberna, Pluto, finns verksamhet för äldre elever med autism.
Gymnasiesärskola finns både på Solbackaskolan på Gullberna och på Thörnströmska
gymnasiet. Integrering sker med gymnasieskolan i enstaka kurser.
Särvux utbildar i enstaka kurser.
Rektor har en personlig kontakt med alla elever och även med föräldrarna.
Han välkomnar nämndsledamöterna till besök i verksamheten.
Ordföranden tackar för informationen som lägges till handlingarna.
__________________
2.

Information om Ungdomsrådets verksamhet

Informationen utgår.
__________________
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A Ottosson
Samtl R
Br-C Arnesson
Akten
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2001.474 047
3.

Insatser för att motverka och minska ohälsotalet samt för kvalitetsutveckling i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Som ett led i att pröva, utveckla och utvärdera former för organisation och
bemanning har förvaltningen utarbetat förslag på ett antal åtgärder som syftar till
kvalitetsutveckling för verksamheten och som kan motverka ohälsotalen för
personalen.
De åtgärder som kommer att prioriteras för genomförande planeras inom ramen för
statliga medel samt eventuellt egna budgetmedel som kan hänföras till användning
för att motverka ohälsotalet.
Inför 2002 infördes ett särskilt statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder som
kommuner som inför maxtaxa kan söka. Bidraget kan användas dels till personalförstärkning i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, dels till kompetenshöjande
åtgärder för barnskötare, förskollärare och fritidspedagoger.
Karlskrona kommun har ansökt om 2.974.398 kronor. Till ansökan finns förteckning
med åtgärder som överstiger detta belopp då avsikten är att prioritera de insatser som
ger största möjliga effekter avseende utveckling av kvaliteten.
Följande förslag till insatser lämnas
- utbildning av barnskötare till förskollärare
- inrättande av tjänster som resurspedagoger/utvecklingspedagoger
- utökning av talpedagogtjänst för förskoleverksamhet
- utökning av hörselpedagog för förskoleverksamhet
- höjd grundbemanning i förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg alternativt minskning
av barngrupper
- överbemanning vid provisorium/nyetableringar
- resurser till rektorsområdena för planering på dagtid för personalen
- mentorspooltjänster
- insatser redovisade av enskilda förskolor och fritidshem.
Förvaltningen har för avsikt att vid nämndens junisammanträde återkomma med
vilka åtgärder som prioriterats efter diskussion mellan förvaltningsledning,
rektorsgrupp och fackliga företrädare samt att på novembersammanträdet lämna
rapport om de insatser som genomförts.
Informationen tas till dagens protokoll.
Gruppledarna tar en diskussion kring insatserna i samband i anslutning till
nämndens sammanträde.
______________________
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4.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapporterna.
______________________
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§ 17
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Anställningsavtal fritidsledare

2002.52 023

Anställningsavtal vik rektor

2002.9 023

Lön för nyanställd personal

2002.24 024

Förlängt förordnande att biträda rektor inom
Fridlevstads rektorsområde

2002.8 023

Anpassad studiegång för elev på Wämöskolan
Lov mer än 10 dagar i följd för elev på Hasslöskolan
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
__________________
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P Olsson
2002.119 042
T Karlsson
Samtl R
Intendenter
§ 18
Kommunstyr.
Budgetuppföljning per den 28 februari 2002
Kommunfullm.
Akten
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 734,1 mkr, varav
kommunbidraget utgör 658,1 mkr. Övriga externa och interna intäkter utgör 76 mkr.
Resursfördelningen till de 13 rektorsområdena med förskola/grundskola utgör 480,3
mkr.
Barn- och ungdomsnämnden uppvisade i sitt bokslut 2001 ett positivt ekonomiskt
resultat på 6,2 mkr, vilket var ett bättre resultat än vad de prognoser som togs fram
under året visade.
De största positiva avvikelserna fanns inom verksamheterna lokaler, barnomsorgsavgifter, gemensamma personalkostnader, förändring av semesterlöneskulden,
finansiella intäkter, resursskolan, resurscentrum, central administration, utvecklingsoch utbildningsinsatser och skolskjutsar.
Rektorsområdena uppvisade sammantaget en budgetavvikelse om ca –1,8 mkr,
Särskolan hade en budgetavvikelse om ca –0,6 mkr.
Internbudget/resursfördelning 2002
Under 2002 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som
togs fram till budget 2001. Modellen skall ge rektorsområdena stabila budgetförutsättningar genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets
start. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis. Avstämning och
justering sker per tertial.
En reserv om 2,5 mkr för vissa justeringar samt oförutsedda kostnader har
budgeterats.
Utöver den ordinarie budgeten finns även medel för 6,5 nya barnomsorgsavdelningar
och 4 dagbarnvårdare för att täcka ökad efterfrågan på barnomsorg bl a på grund av
införande av maxtaxa. De ekonomiska konsekvenserna skall följas upp kvartalsvis.
Händelser under 2002
Arbete pågår för att klarlägga effekterna av maxtaxa fr o m 2002 och allmän förskola
för 4-5 åringar fr o m 2003 m m.
Ombyggnadsarbeten för F-9 skola på Sunnadal och förprojektering av F-9 skola på
Trossö pågår.
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Prognos för 2002
Periodens resultat för driftbudgeten på –12,3 mkr är inte periodiserat. Resultatet
motsvarande period förra året var –8,5 mkr. Skillnaden beror på inkomstbortfallet för
barnomsorgsavgifter pga maxtaxan. Statsbidraget som skall täcka inkomstbortfallet
är inte periodiserat, men 2/12 motsvarar 3,8 mkr.
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos för 2002 slutar på +/-0.
En samlad bedömning för rektorsområdena slutar på +/-0.
Av det ekonomiska läget i flertalet rektorsområden framgår att möjligheter till
personalförstärkningar är mycket begränsad. I denna prognos förutsätts att erhållna
medel enligt av fullmäktige beslutar ramar gäller. Den reserv som avsatts måste
därför användas till att öka antalet vuxna i skolan.
Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten är på totalt 8,4 mkr. Till detta kommer 156 tkr som inte
utnyttjades under 2001 för utrustning/inventarier till NKC.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

överlämna budgetuppföljning för januari-februari 2002 till kommunstyrelsen

att

hos kommunfullmäktige begära att investeringsramen för 2002 utökas med
156 tkr på grund av ej utnyttjade investeringsmedel 2001 för inventarier till
Nättraby kunskapscenter.

Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ovanstående
tjänstemannaförslag.
Under år 2002 skall förvaltningen i likhet med 2001 lämna månadsvisa uppföljningar
avseende rektorsområdena till arbetsutskottet.
_________________
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2002.124 002
T Karlsson
Chr Ericsson
Akten

§ 19
Attesträtt Säljö sommaren 2002
Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att avsätta 475 tkr till verksamheten på
Säljö sommaren 2002.
Christer Ericsson har anställts som projektledare under verksamhetstiden och föreslås
få attesträtt och ansvar för avsatta medel sommaren 2002.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att Christer Ericsson får attesträtt och ansvar för avsatta medel, 475 tkr, för verksamheten på Säljö sommaren 2002.
----------------------------Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
___________________

25 mars 2002
A Ottosson
Samtl R
Akten
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202.58 619

§ 20
Beräkning av barnomsorgsavgifter vid gemensam vårdnad och växelvis boende
Den barnomsorgstaxa som tillämpades före januari 2002 var relaterad till antalet
omsorgstimmar och till hushållets bruttoinkomst. I de fall föräldrar med gemensam
vårdnad begärde det, fördelades räkningen utifrån det antal timmar som respektive
vårdnadshavare hade behov av. Med maxtaxans införande har inte timtalet någon
betydelse för avgifter (om inte antalet timmar per vecka är 15 timmar eller färre).
I nedanstående förslag är beräkning av avgift en korrigering för att anpassa
debiteringen utifrån lagstiftningen kring maxtaxan.
Förslag till beräkning av avgift vid gemensam vårdnad och växelvis boende:
I de fall ett barns föräldrar har gemensam vårdnad men bor på skilda håll i samma
kommun (barnet bor växelvis hos föräldrarna och båda har behov av barnomsorg)
ska båda vara platsinnehavare. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i
respektive platsinnehavares hushåll och barnets placering i syskonskaran och i verksamhetsform. Detta innebär två avgifter, som avser samma barn och avgiften delas
50/50 för varje familj. De sammanlagda avgifterna får inte överstiga avgiften för en
plats enligt maxtaxan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att beräkning av barnomsorgsavgift vid gemensam vårdnad och växelvis boende
beräknas enligt ovan angivet förslag.
-------------------------Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
_________________
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2002.121 001
P Olsson
R/Särskolan
Akten
§ 21
Förslag beträffande ledningsorganisationen för särskolan och resursskolan
Förvaltningen har en strävan att uppnå en ökad chefstäthet, som en av flera åtgärder
för att nå lägre ohälsotal. En inventering visar att särskolan har flest anställda per
rektor och relativt höga ohälsotal. Sårbarheten är också hög med endast en rektor.
Flera alternativ har diskuterats för att få bäst resultat i organisationen.
Förvaltningsledningen föreslår att ledningsresursen förstärks inom särskolan genom
att skolledningsresursen utökas med en halv rektorstjänst. Dessutom är tjänsten
lämplig att kombinera med den halva rektorstjänst för resursskolan som är vakant.
Detta alternativ erbjuder också erfarenhetsutbyte och bättre arbetsgemenskap för
båda rektorerna.
Det saknas medel i särskolans budget för att finansiera denna tjänst, vilket gör att den
reserv som Barn- och ungdomsnämnden har avsatt måste tas i anspråk om ytterligare
en halv tjänst skall inrättas.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att en rektorstjänst som delas mellan resursskolan och särskolan inrättas från och
med den 1 april 2002 samt
att förvaltningsledningen kan använda reserverade medel för ytterligare en halv
rektorstjänst inom särskolan.
------------------------------Yrkanden
Claes Bothén (kd) yrkar att ärendet återremitteras med uppdrag till förvaltningen
att se över särskolans framtida inre organisation
att belysa elevers grundtillhörighet som går på resursskolan
att förvaltningen redovisar resultat och förslag i juni 2002.
Eva-Britt Dahlström (s), Christina Mattisson (s) och Arto Valtonen (v) yrkar avslag
på Claes Bothéns yrkande och bifall till tjänstemannaförslaget.
Thomas Nilsson (m), Bo Palmgren (c), Jan-Olof Petersson (fp) och Karl-Gösta
Svenson (m) yrkar bifall till Claes Bothéns förslag
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske.
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att en rektorstjänst som delas mellan resursskolan och särskolan inrättas från och
med den 1 april 2002 samt
att förvaltningsledningen kan använda reserverade medel för ytterligare en halv
rektorstjänst inom särskolan.
Reservation
Reservation från samtliga borgerliga partier till förmån för Claes Bothéns yrkande,
vilket bilägges protokollet.
____________________

25 mars 2002
S Ohlsson
Tekn förv
Akten
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2002.122 611
§ 22
Förslag om förprojektering av förskolor i Sturkö och Tving
I ärendet om maxtaxa och allmän förskola för 4-5 åringar framgår ett ökat behov
av förskolor under 2003. Behovet uppskattas till tio förskoleavdelningen. Reformen
finansieras till större delen av statsbidrag.
Under våren 2002 arbetar förvaltningen för att få fram en säkrare bedömning av
behovet. Beräkningarna försvåras av att föräldrarnas val av barnomsorgsform kan
ändras då allmän förskola införs.
En inventering visar dock att en förskoleutbyggnad på Sturkö och Tving är trolig.
Då projekteringstid och byggnadstid riskerar att bli pressad innan situationen är helt
klarlagd, med försämring av kvalitet och /eller stigande kostnad som följd, föreslås
därför att förberedelsearbetet tidigareläggs. Beslut om utbyggnad kan sedan ske i
särskild ordning.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med Tekniska förvaltningen planera
och förprojektera förskoleverksamhet i Tving och på Sturkö.
Yrkande
Claes Bothén (kd) yrkar
att förvaltningen får i uppdrag att planera för förskoleverksamhet i Tving och på
Sturkö samt
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka om övriga intressenter finns.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, tjänstemannaförslaget och
Claes Bothéns och ställer dessa mot varandra.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att uppdra åt förvaltningen att tillsammans med Tekniska förvaltningen planera
och förprojektera förskoleverksamhet i Tving och på Sturkö.
Reservation
Samtliga borgerliga partier reserverar sig till förmån för Claes Bothéns yrkande.
____________________

25 mars 2002
K Edvinsson
Samtl R
Intendenter
Akten
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2002.123 005
§ 23
IT-plan för Barn- och ungdomsnämndens administrativa verksamhet
2002
Barn- och ungdomsförvaltningens IT-plan skall dels svara mot de övergripande mål
som finns i kommunens IT-verksamhet, dels spegla det IT-stöd som krävs för att
bedriva befintlig verksamhet samt den framtida verksamhet som kräver IT-stöd.
IT-stöd finns inom administrationens på barn- och ungdomskontoret, administrativa
centrumen, utvecklingscentrum, resurscentrum, skolsköterskor, studie- och yrkesvägledare samt på de större tillagningsköken.
Tillgänglighet och infrastruktur.
För ovanstående verksamheter är infrastrukturen utbyggd. Av det totala antalet
anställda nås dock endast ca 9 %. Personalen på skolor och förskolor kan f n inte ta
del av den information som finns i verksamhetssystemen. Detta aktualiseras
ytterligare genom beslut om införande av e-handel.
Mål för 2002
- påbörja utbyggnad av infrastruktur för kommunikation till skolor och förskolor
- efterhand utrusta personalarbetsplatser på förskolor och skolor
- fortsätta införande av delprojekt 1 (fakturascanning) inom e-handelsprojektet
- anpassa förvaltningens hemsida enligt de kommunövergripande riktlinjer som
fastlagts.
Hårdvara
20 % av förvaltningens persondatorer har under 2001 uppgraderats och i vissa fall,
där uppgraderingen inte varit möjlig har systemenheterna bytts ut.
Mål för 2002
- fortsätta uppgradering av utrustning inom givna ekonomiska ramar
- upprätta en plan för kommunikation till samtliga skolor samt utrustning till personalarbetsplatser.
Verksamhet och arbetsformer
För att nå de uppsatta målen måste arbetet med IT-utvecklingen ske med
utgångspunkt från en helhetssyn både på kort och lång sikt. Det gäller dels att utifrån
de möjligheter som finns med befintliga system och applikationerna gå vidare och
använda dessa fullt ut, dels gå vidare i den fortsatta utvecklingen inom IT-området.
Nya rutiner som är anpassade till befintligt IT-stöd måste tas fram för att på så sätt
öka användareffektiviteten.
En annan utgångspunkt för förvaltningens IT-verksamhet är att nå ut externt och
erbjuda tjänster on linje till kommuninnevånarna.
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Mål för 2002
- fortlöpande gå igenom arbetsrutiner i kombination med IT-stöd
- fortsatt utveckling av förvaltningens hemsida med bl a utveckling av tjänster på
nätet.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att fastställa ovan redovisade IT-plan för Barn- och ungdomsnämndens
administrativa verksamhet år 2002.
-------------------------Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
__________________

25 mars 2002
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2001.281 609
A Ottosson
Kommunfullm
Samtl R
Ungdomsrådet
I Bergström
Akten

§ 24
Yttrande över motion angående utbildningsresor för niondeklasser till
Stutthoff i Polen
Moderaterna har inkommit med motion om utbildningsresor för niondeklasser till före
detta koncentrationslägret Stutthoff i Polen. Bakgrunden är att de politiska
ungdomsförbunden i Blekinge under våren 2000 genomförde resor till Stutthoff.
Resorna finansierades genom sponsring av näringslivet i Blekinge, men pengarna
räckte endast till att låta ett urval av elever från varje skola åka.
Syftet med resorna är att ge eleverna mer ingående kunskaper om förintelsen på plats i
Polen.
Motionärerna hemställer att Kommunfullmäktige beslutar
att i samråd med de politiska ungdomsförbunden i länet och Sölvesborgs kommun
undersöka möjligheterna för kommunens niondeklasser att genomföra utbildningsresor
till Stutthoff i Polen.
Ungdomsrådets remissvar
Motionen har lämnats på remiss till Ungdomsrådet som ställer sig positivt till resor till
Stutthoff för kommunens niondeklassare. Rådet framhåller dock att studiebesöken bör
ses som en del av projekt som har som mål att få eleverna att förstå vidden av vad som
hänt mellan 1939 och 1945. Eleverna ska arbeta med projekten exempelvis genom att
delta i föreläsningar både före och efter resan.
Ungdomsrådet vill stötta sådana projekt och har utsett tre av sina ledamöter att
tillsammans med en tjänsteman finnas till hands för att stödja arbetet med projekten.
Ungdomsrådet framhåller att projekten inte bara skall handla om dåtid utan också till
stor del om vår nutid och att kommunens integrationssekreterare bör knytas till arbetet.
Förslag till yttrande
I förslag till yttrande framgår att Barn- och ungdomsnämnden instämmer i motionens
intention om vikten av att våra ungdomar tillägnar sig kunskap om bl a nazismen och
om förintelsen. Utbildningsresor för eleverna i år 9 kan vara ett bra och lärorikt
inslag i undervisningen.
Barn- och ungdomsnämnden stöder Ungdomsrådets uppfattning om att studieresor
till exempelvis Stutthoff bör ses som en del i ett mer långsiktigt arbete.
Ungdomsrådet engagemang är mycket positivt och de ger exempel på arrangemang
av föreläsningar, kontakt med integrationssekreteraren, samtal mellan elevråd och
Ungdomsråd och möjligheter att genom sponsring finansiera studieresor.
Barn- och ungdomsnämnden stöder Ungdomsrådet i arbetet mot rasism och
främlingsfientlighet och vill ge Ungdomsrådet tid att arbeta fram en plan för hur och
med vad de ska arbeta. Tjänstemannarepresentation finns i rådet.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

föreslå Kommunfullmäktige bifalla motionen.

Arbetsutskottet föreslår vidare att Barn- och ungdomsnämnden för egen del beslutar
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att i november 2002 rapportera
till nämnden om hur Ungdomsrådet arbetar med att stötta mot rasism och främlingsfientlighet.
-------------------------------Yrkanden
Karl Gösta Svenson (m) och Arto Valtonen (v) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar sålunda
att

föreslå Kommunfullmäktige bifalla motionen.

Arbetsutskottet föreslår vidare att Barn- och ungdomsnämnden för egen del beslutar
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att i november 2002 rapportera
till nämnden om hur Ungdomsrådet arbetar med att stötta mot rasism och främlingsfientlighet.
____________________
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§ 25
Öriga ärenden
1.

Skolplanen

Jan-Olof Petersson (fp) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att se över vilka mål
som uppfyllts i skolplanen för att få en överblick över innevarande mandatperiod.
Dvs en förteckning som sida för sida följer skolplanen som visar vilka mål vi uppnått
och vilka vi inte uppnått, som en förberedelse inför kommande skolplan.
Ordföranden och Christina Mattisson (s) yrkar bifall till förslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Jan-Olof Peterssons
förslag
att

uppdra åt förvaltningen att se över vilka mål som uppfyllts i skolplanen
som en förberedelse inför kommande skolplan.

____________________
2.

Information från seminarium angående unga i riskzonen

Eva-Britt Dahlström (s) ger en information från ett seminarium i Alvesta den
31 januari 2002. Seminariet handlade om barn och unga som riskerar att bli utslagna
från skola och arbetsliv. Bl a tog föreläsarna upp orsakerna till varför många elever
slutar grundskolan och gymnasieskolan. Exempel gavs från Skurups kommun från
samverkan skola-socialtjänst, ungdomsuppföljningen och det individuella
programmet. Projektet Herkules beskrev ett sätt att beräkna samhällets kostnader för
unga människor som riskerar att hamna utanför skolan och arbetsmarknaden.
3.

Tack till ersättare och 1:e vice ordförande

Göran Eliasson lämnar uppdraget som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden då
han erhållit en rektorstjänst i Lidköping. Ordföranden tackar Eliasson för fina
insatser både i s-gruppen och i Barn- och ungdomsnämnden.
Göran Eliasson tackar för den tid han varit ersättare i arbetsutskottet och Barn- och
ungdomsnämnden som han funnit mycket stimulerande och lärorik.
Ordföranden meddelar att Christina Mattisson föreslås som 1:e vice ordföranden i
kommunstyrelsen och som kommunalråd efter Björn Fries. Hon föreslås också som
ordföranden i Idrotts- och fritidsnämnden. Beslut tas i kommunfullmäktige den 27
mars.
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Nämnden kommer att tacka av Christina Mattisson vid nästa sammanträde då
utnämningarna är officiella, men ordföranden önskar ändå vid dagens sammanträde
tacka för hennes stora engagemang och styrka att snabbt sätta sig in i Barn- och
ungdomsnämndens verksamhet och önskar Christina lycka till och fortsatt framgång
i hennes fortsatta värv.
Claes Bothén tackar Göran Eliasson och önskar honom lycka till.
Claes Bothén tackar Christina Mattisson för det gångna året och gratulerar till förtroendet från partiet till hennes nya uppgifter.
Christina Mattisson tackar för det gångna året i Barn- och ungdomsnämnden som
varit roligt och lärorikt.
_____________________
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§ 26
Meddelanden
Arbetsmiljöverket

2002.126 290
Besked efter inspektion den 7 mars av Hästö
förskola

Räddningsverket

2002.92 611
Yttrande över olyckan som inträffade i
Wämöskolan

Svenska ESF-rådet Blekinge
län

2002.128 029
Beslut om stöd från Europeiska socialfonden
Barn- och ungdomsförvaltningen erhåller stöd
från program Växkraft Mål 3 för genomförande
av nätverksaktivitet

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2002-03-05

Sölvesborgs kommun

Beslut om läsårstider 2002/03 för grundskola
och särskola i Sölvesborg

_________________

24 april 2002

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 24 april 2002
§ 27

Aktuell information
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Övriga ärenden
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§ 38

Meddelanden

__________________

24 april 2002

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 14.00

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Magnus Johansson (s)
Claes Bothén (kd)
Kerstin Andersén (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Nadja Medic (s)
André Gustavsson (s)
Annicka Engblom (m)
Thomas Nilsson (m)
Karl-Gösta Svenson (m)
Bo Palmgren (c)

Tjänstgörande ersättare Eva-Marie Malmgren (s)
Magnus Manhammar (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Per-Axel Persson (v)
Peter Rihs (kd)
Gunilla Gustavsson (c)
Lena Gustafsson (fp)
Ersättare

Cecilia Eklund (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Peter Rihs (kd)
Gunilla Gustavsson (c)

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

§§ 28-38
§ 31 föredragning
§§ 27-31 föredragning

§§ 27-31 föredragning
§§ 28-38
§§ 27-31 föredragning
§§ 27-30 föredragning, §§ 28-38
§§ 28-38

§§ 28-31 föredragning
§ 7 föredragning
§§ 27-31 föredragning

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Torsten Karlsson
Solvig Ohlsson
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
ekonomichef
planeringschef
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Lärare och elever
Filip Carlsson

Jändelskolan
Ungdomsrådet

________________________________________________________________________________

24 april 2002

Utses att justera

André Gustavsson

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-04-30

Underskrifter

2

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 27-38
Ordförande_______________________________________

Justerare _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2002-04-30
Intygar i tjänsten
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Elever och
lärare/Jä
S Ohlsson
T Karlsson
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§ 27
Aktuell information
1.

Välkomsthälsning

Ordföranden hälsar Magnus Johansson (s) välkommen som 1:e vice ordförande och
Cecilia Eklund (s) som ersättare i Barn- och ungdomsnämnden.
2.

Information från Jämjö rektorsområde

Elever i Jämjö rektorsområde har under våren arbetat med ett projekt om Ragnar
Jändel. Elever från Jändelskolan sjunger dikter av Ragnar Jändel som de själva
tonsatt.
Lärarna Anders Johnsson och Staffan Appelkvist informerar om projektarbetet.
Läraren Boel Forslund informerar om en annorlunda schemaläggning med
”ansvarstid” på Jändelskolan för år 7-9. Tre dagar per vecka har eleverna detta
schema som innebär en dag elevens val och två dagar ”ansvarstid”. I ansvarstiden
ingår svenska, moderna språk, SO-ämnen, matematik och NO-ämnen.
Ordföranden tackar för informationen och överlämnar en blomma till eleverna.
3.

Kvartalsredovisning av konsekvenserna av maxtaxan

Kvartalsredovisning av konsekvenserna av maxtaxan skall lämnas till Kommunfullmäktige.
Prognostiserat inkomstbortfall inför maxtaxebeslutet och en beräknad helårseffekt
efter mars debitering redovisas.
Uppföljning av planerad utbyggnad av förskolor 2002 med planerat startdatum,
reellt startdatum, planerad volym och volym den 1 mars redovisas.
En uppföljning i mars 2002 av antalet barn i kommunala och kooperativa förskolor
och familjedaghem inkl utbyggnadsprogrammet visar en differens i jämförelse med
mars 2001 på + 47 barn i åldrarna 1-2 år och + 63 barn i åldrarna 3-5 år.
En uppföljning av utfallet av lagen om rätt till förskola vid föräldraledighet och
arbetslöshet visade beträffande barn till föräldralediga en prognos på 115 barn medan
utfallet blev 93, en differens på -22 barn. Prognosen för barn till arbetslösa visade
70 barn medan utfallet blev 31, en differens på – 29 barn.
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Antalet timmar/vecka i förskoleverksamhet i kommunala och kooperativa förskolor
och familjedaghem exkl utbyggnadsprogrammet är budgeterat till 79.900 timmar.
Utfallet i mars visar 83.300 timmar vilket ger en differens på 3.400 timmar.
Snittimmar i januari-mars 2002 redovisas med jämförande siffror för 2001.
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer tillsammans med kommunledningsförvaltningen att redovisa konsekvenserna av maxtaxan till Kommunfullmäktige.
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Ungdomsrådet

4.

Information om Ungdomsrådet

Philip Carlsson från Ungdomsrådet ger en information om rådets verksamhet.
I ungdomsrådet ingår 21 ungdomar från högstadiet och gymnasiet. Alla skolor är
representerade i rådet, såväl kommunala skolor som friskolor. Rådet har en egen
budget och har funnits sedan januari 2001. Ungdomsrådet stödjer många projekt som
är till gagn för ungdomar.
Ungdomsrådet är remissinstans för bl a Barn- och ungdomsnämnden.
Rådet sammanträder en gång per månad, då bl a filosofiska frågor i skolans värld står
på dagordningen. Elevråden rapporterar på varje möte från sin egen skola.
Ordföranden tackar för informationen som tas till protokollet.
_______________________
5.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera under denna punkt.
_______________________
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§ 28
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Anställningsavtal föreståndare Säljö barnkoloni

2002.142 023

Anställningsavtal vik rektor

2002.5 023

Lönetillägg för uppgift som chef i Fridlevstads
rektorsområde

2002.22 024

Lönetillägg med anledning av vakanshållning av
rektorstjänst

2002.22 024

Lön för nyanställd personal

2002.24 024

Dispens från 1-årsregeln för förskoleplacering

2002.116 611

Projektledare

2002.143 023

Sekretessärende angående särskilda stödinsatser

2002.148 631

Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
________________________
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2002.161 609
Samtl rektorer
Intendenterna
P Olsson
T Karlsson
Akten

§ 29
Barn- och ungdomsmässa
Rektorsområdena i Karlskrona kommer att arrangera en Barn- och ungdomsmässa
den 26-27 april 2002 i Karlskrona.
En styrgrupp under ledning av rektor Inger Persson har tagit fram en budget
som omsluter 325 tkr.
Paula Lidén van Riessen har anställts som projektledare under verksamhetstiden.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

från Barn- och ungdomsnämndens reserv överföra 325 tkr för marknadsföring till rektorsområdena i enlighet med resursfördelningssystemet samt

att

kompensera friskolorna i enlighet med gällande resursfördelning.

Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
__________________
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7

2002.132 619
A Eklund
A Ottosson
Samtl rektorer
Intendenter
I Bergström
Akten

§ 30
Kvalitetsredovisning för Barn- och ungdomsförvaltningen 2001
Skolor samt kommuner och landsting är skyldiga att årligen upprätta skriftliga
kvalitetsredovisningar som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och
utvärderingen av arbetsplanen respektive skolplanen.
Barn- och ungdomsförvaltningen har för tredje året upprättat kvalitetsredovisning.
Kvalitetsredovisningen bygger bl a på resultatet från redovisningar från de olika
rektorsområdena samt den analys som Barn- och ungdomskontoret gjort.
Kvalitetsredovisningen omfattar följande:
Bakgrund
Mål
- Prioriterade mål
- Övriga måldokument
Resultat och måluppfyllelse
- Organisation för insamling av resultat och utvärdering
- Översikt över rektorsområdenas system för egenkontroll
- Målområde ”Barn- och ungdomar – inflytande och ansvar”
- Målområde ”Föräldrar – inflytande och ansvar”
- Måldokument IT-strategi
- Måldokument skolplan
- Måldokument Barnkonventionen, läroplanen och skolplan
- Måldokument skollag, läroplan, skolplan
- Sammanställning av tester enligt kommunens kartläggningspolicy
- Resultat måldokument hälso- och sjukvårdslagen och skollagen
- Måldokument Personalpolitiskt program och Arbetsmiljölagen
Åtgärder för utveckling.
Som bilagor redovisas Plan för uppföljning eller utvärdering 2001, sammanställda
rapporter 2001, sammanställning över bedömning av måluppfyllelse 2001 och
Utvärderingsplan 2002. Även rektorsområdenas och enskilda skolors
kvalitetsredovisningar finns i bilagor till ärendet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

godkänna och fastställa förvaltningens Kvalitetsredovisning 2001.

Yrkanden
Claes Bothén (kd) yrkar på den borgerliga gruppens vägnar följande tillägg:
att Barn- och ungdomsnämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att ta fram tydliga
och utvärderingsbara mål inför kommande kvalitetsuppföljningar
att resultatet redovisas i nämnden för beslut senast under augusti 2002.
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Ordföranden yrkar bifall till Claes Bothéns förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns m fl tilläggsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

godkänna och fastställa förvaltningens Kvalitetsredovisning 2001

att

ge arbetsutskottet i uppdrag att ta fram tydliga och utvärderingsbara mål
inför kommande kvalitetsuppföljningar av verksamheten samt

att

resultatet skall redovisas i nämnden för beslut senast under augusti 2002.

______________________
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2002.162 290
S Ohlsson
Tekn nämnden
Akten

§ 31
Förprojektering av förskolelokaler i Sunnadalsskolan
I planeringen och projekteringen av Sunnadalsskolan till en F-9 skola reserverades
en yta för framtida utbyggnad av skolans Montessoriverksamhet. Då ytterligare en
Montessoriskola nu är etablerad i kommunen bedöms inte den reserverade ytan
behövas för någon framtida utbyggnad av Montessoriverksamheten vid
Sunnadalsskolan.
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att den tillgängliga ytan byggs om till
förskolelokaler, som kan ersätta de lokaler som Smörblommans förskola idag har i
lägenheter på Kungsmarken. Den tillgängliga ytan på 370 m2 innebär att två
avdelningar kan iordningställas. Inriktningen på dessa avdelningar bör vara att
arbeta med Montessoripedagogik vilket ger en möjlighet att erbjuda denna pedagogiska inriktning för barn från ett år och uppåt.
Kostnaden för ombyggnaden beräknas till 3,3 mkr och innebär en hyresökning för
Barn- och ungdomsnämnden med ca 275 tkr per år. Hyreskostnaden för Smörblommans förskola idag är 470 tkr per år. Att flytta verksamheten till Sunnadalsskolan skulle ge en hyresminskning på ca 200 tkr per år.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

uppdra åt Tekniska nämnden att förprojektera förskolelokaler på Sunnadalsskolan.

Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_______________________

24 april 2002
P Olsson
R/Sunna
M Eriksson
A Trulsson
G Nilsson
Akten
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2001.461 023
§ 32
Tillsättning av tjänst som biträdande rektor i Sunnadals rektorsområde
Till en ledigkungjord tjänst som biträdande rektor i Sunnadals rektorsområde hade
vid ansökningstidens utgång 17 sökande anmält sig.
Efter en första genomgång av de sökandes meriter bedömde presidiet, fackliga
företrädare och undertecknad att Marina Eriksson, Bo Hultén, Björn Gustavsson,
Christer Larsson och Ola Gralvik var de fem mest meriterade. Dessa fem kallades till
anställningsintervju den 14 mars respektive 15 mars.
Enligt förvaltningschefens mening är Marina Eriksson, 690506-1625, vid en samlad
bedömning den skickligaste för tjänsten som biträdande rektor inom Sunnadals
rektorsområde. Hon uppfyller i hög grad de krav som i annonsen ställs på
tjänsteinnehavaren. Marina Eriksson har ett stort kunnande om och bred erfarenhet av
skolverksamhet och utveckling och profilering av densamma.
Hon har också i hög grad de personliga egenskaper som en biträdande rektor behöver
besitta.
Förvaltningschefens bedömning av Marina Eriksson som den mest meriterade för den
nu aktuella tjänsten delas av presidiet och fackliga företrädare.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

förordna Marina Eriksson fr o m den 29 juli 2002 och tillsvidare som
biträdande rektor inom Sunnadals rektorsområde.

-----------------------------Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
____________________
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2002.49 610
A Ottosson
Ungdomsråd
Kommunfullm. § 33
Akten
Yttrande över motion angående ökad fysisk aktivitet i skolan
Från Kristdemokraterna har inkommit motion med förslag om ökad fysisk aktivitet i
skolan. I motionen redovisas risker med övervikt ur ett medicinskt perspektiv och
människans behov av fysisk aktivitet kontra den ökande inaktiviteten hos människor
i alla åldrar. I motionen framhålles även att det är viktigt att barn tidigt vänjer sig vid
daglig aktivitet av allsidig och varierat slag, eftersom chansen då är större att de som
vuxna fortsätter med en aktiv livsstil.
Kristdemokraterna föreslår Kommunfullmäktige besluta
att låta Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden utreda möjligheten
att på ett kreativt sätt öka den schemalagda fysiska aktiviteten samt
att inför arbetet med kommande skolplan lägga särskild vikt vid att öka antalet
idrottstimmar.
Remissvar från Ungdomsrådet
Ungdomsrådet ser positivt på förslaget att öka antalet idrottstimmar, men påtalar
vikten av att eleverna får en bättre psykisk hälsa genom att elever och mentor/klassföreståndare gör någon fysisk aktivitet tillsammans. Den schemalagda tiden för
aktiviteter bör vara rullande. Ungdomsrådet yrkar bifall till KD:s motion med
tillägget att även omfatta den psykiska hälsan samt att detta ses som ett projekt och
att det tillförs en viss summa pengar till varje skola i kommunen.
Förslag till yttrande
I förslag till yttrande redovisas tre alternativ att utöka omfattningen av fysisk
aktivitet.
1. En utökning av timplanen genom att nämnden fattar beslut om fler timmar
i ämnet idrott.
2. Utökning av idrottstimmar genom att jämka från elevens val med 20 %.
Detta ger ytterligare 76 timmar, vilket innebär att idrottstimmarna totalt blir 576.
3. Uppmuntra och uppmana rektorerna att fortsätta det arbete som pågår med
att på olika sätt främja barns och elevers hälsa både avseende fysiskt och psykiskt
välbefinnande.
Sammanfattningsvis konstateras att i Barn- och ungdomsnämndens verksamheter
pågår olika insatser för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga, vilket
också motionären påpekar. Flera rektorsområden arbetar med hälsofostran i ett
brett perspektiv dvs hälsa för både kropp och själ.
Det arbete som pågår i många av våra rektorsområden är således i linje med
motionens intentioner och med Ungdomsrådets remissvar.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1.att föreslå Kommunfullmäktige bifalla motionen
samt att för egen del besluta
2.att ge rektorerna i uppdrag att i sina verksamhetsberättelser beskriva arbete som
omfattar hälsofostran i ett brett perspektiv; dvs både för kropp och själ.
Yrkanden
Magnus Johansson(s) yrkar
att Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att
motionen skall anses besvarad samt bifall till attsats 2.
Claes Bothén (kd) och Bo Palmgren (c) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget attsats 1 mot Magnus Johanssons
yrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Magnus Johanssons förslag.
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats 2.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
1.att med hänvisning till yttrandet föreslå Kommunfullmäktige besluta att
motionen skall anses besvarad.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar för egen del
2.att ge rektorerna i uppdrag att i sina verksamhetsberättelser beskriva arbete som
omfattar hälsofostran i ett brett perspektiv; dvs både för kropp och själ.
___________________

24 april 2002
2001.150 001
M Johansson
I Bergström
Akten

§ 34
Val av vice ordförande i arbetsutskottet
I arbetsutskottet föreligger en vakans då vice ordförande Christina Mattisson
avsagt sig sitt uppdrag i nämnden.
Ordföranden föreslås att Magnus Johansson (s) utses till vice ordförande i
arbetsutskottet.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

utse Magnus Johansson (s) till vice ordförande i arbetsutskottet.

_____________________
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2001.150 001
C Eklund
I Bergström
Akten

§ 35
Val av ersättare i arbetsutskottet
I arbetsutskottet föreligger en vakans då ersättaren Göran Eliasson avsagt sig
sitt uppdrag i nämnden.
Ordföranden föreslår att Cecilia Eklund (s) utses till ersättare i arbetsutskottet.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

utse Cecilia Eklund (s) till ersättare i arbetsutskottet.

__________________
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Akten
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2001.66 001
§ 36
Val av kontaktpolitiker
Uppdragen som kontaktpolitiker i Trossö inkl särskolan och särskolans frivilliga
skolformer, Amiralitetsskolan, Fantasi personalkooperativ, Stumholmens
föräldrakooperativ och Friskolan Galären samt som kontaktpolitiker i Sturkö,
Särskolans förskola och fritidshem i Ramdala, Fågelmara och Silvertärnans
föräldrakooperativ har blivit vakanta då Christina Mattisson (s) och Göran Eliasson
(s) avsagt sig sina uppdrag i nämnden.
Ordföranden föreslår Magnus Johansson (s) och Cecilia Eklund (s) som
kontaktpolitiker i ovanstående rektorsområden.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att utse Magnus Johansson (s) till kontaktpolitiker i Trossö inkl särskolan och
särskolans frivilliga skolformer, Amiralitetsskolan, Fantasi personalkooperativ,
Stumholmens föräldrakooperativ och Friskolan Galären samt
att utse Cecilia Eklund (s) till kontaktpolitiker i Sturkö, Särskolans förskola och
fritidshem i Ramdala, Fågelmara och Silvertärnans föräldrakooperativ.
_________________
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§ 37
Övriga ärenden
1.

Trafiksituationen i Nättraby

Claes Bothén (kd) informerar om en skrivelse från föräldrar angående trafiksituationen vid Nättrabyskolan.
Ordföranden meddelar att det planeras en lösning både på kort sikt och på lång sikt.
I maj skall ordföranden, förvaltningschefen och Claes-Urban Persson besöka skolan
och få en bild av situationen. Dessutom planerar ledningen på skolan åtgärder inom
skolområdet för att göra en säkrare trafikmiljö.
2.

Trafiksituationen vid Rosenfeldtskolan

Bo Palmgren (c) har tillsammans med Claes-Urban Persson gjort en inspektion av
trafiksituationen kring Rosenfeldtskolan. En arbetsgrupp har diskuterat olika
lösningar och kommit fram till att en enkelriktning av Smedjegatan vore en bra
lösning på problemet.
3.

Meddelarfrihet

Claes Bothén (kd) lyfter frågan om meddelarfrihet i nämnden. Barn- och ungdomsnämnden vill ha högt i tak när det gäller meddelarfrihet hos personalen.
Förvaltningschefen redovisar förvaltningens åsikt i frågan.
________________
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§ 38
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2002.164 001
§ 70
Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsens tre
rotlar.

Kommunfullmäktige

2002.149 102
§ 18
Avsägelser av kommunala uppdrag.
Göran Eliasson (s) har avsagt sig uppdrag som
ersättare i Barn- och ungdomsnämnden från och
med den 1 april 2002.
Christina Mattisson (s) har avsagt sig uppdraget
som 1:e vice ordförande i Barn- och
ungdomsnämnden från och med den 1 april
2002.

Kommunfullmäktige

2002.149 102
§ 19
Kommunala val
Magnus Johansson (s) utses till 1:e vice
ordförande i Barn- och ungdomsnämnden efter
Christina Mattisson.
Cecilia Eklund (s) utses till ersättare i Barn- och
ungdomsnämnden efter Göran Eliasson.

Kommunfullmäktige

2001.115 042
§ 25
Bokslut för Karlskrona kommun den 31
december 2001.
Kommunfullmäktige beslutar att den positiva
avvikelsen gentemot budgeten med 6,2 mkr
balanseras i särskild räkning hos Barn- och
ungdomsnämnden.

Kommunfullmäktige

2002.150 001
§ 27
Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor.
Det samordnade kommunövergripande ansvaret
för folkhälsofrågor överförs från miljö- och
byggnadsnämnden till idrotts- och fritidsnämnden.
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Kommunfullmäktige

2002.151 027
§ 32
Svar på motion om utbildning i Eco Driving.

Skolverket

2001.474 047
Statsbidrag till kommuner som tillämpar
maxtaxa inom förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg samt statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg till kommuner som
tillämpar maxtaxa.
Statsbidrag i mars för maxtaxa för Karlskrona
kommun är 11.169.168 kronor. Statsbidrag för
kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg är 1.487.199
kronor.

Karlskrona kommun
Intagningsnämnden

Protokoll från sammanträde 2002-03-01.

______________________

29 maj 2002

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 29 maj 2002
§ 39 Aktuell information
- Information om Wämö rektorsområde
- Köredovisning
- Öppna förskolan på Trossö
- Personalnytt
- Wernerssonpengar
- Mentor för nya lärare
- Handikappolitiska programmet
§ 40 Delegeringsärenden
§ 41 Delårsbokslut per den 30 april 2002
§ 42 Hyreskontrakt avseende dagbarnvårdarlokal i Tving
§ 43 Yttrande över motion om idrottshall på Trossö
§ 44 Övriga ärenden
- Samverkansprotokoll
§ 45 Meddelanden
___________________

29 maj 2002

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 10.15

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Magnus Johansson (s)
Claes Bothén (kd)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Annicka Engblom (m)
Thomas Nilsson (m)

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare Eva-Marie Malmgren (s)
Annicka Andersson (s)
Magnus Manhammar (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Ann-Louise Trulsson, (m)
Per-Axel Persson (v)
Inga-Lill Siggelsten (kd)
Ersättare

Cecilia Eklund (s)

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Torsten Karlsson
Solvig Ohlsson
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
ekonomichef
planeringschef
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Ragnhild Book
Gunilla Ekelöf

rektor/Wämö rektorsområde
rektor/Wämö rektorsområde

Utses att justera

Magnus Johansson

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-06-04

Underskrifter

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 39 - 45
Ordförande _______________________________________

Justerare _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla 2002-06-04
Intygar i tjänsten

29 maj 2002

2

R/Wämö
§ 39
Aktuell information
1.

Information om Wämö rektorsområde

Wämö rektorsområde omfattar Wämöskolan, Hästöskolan, Tullskolan och förskolor
i området.
Gunilla Ekelöf ansvarar för Wämöskolan, Hästöskolan och Kastanjeskolan, Inger
Persson för Tullskolan och Ragnhild Book för förskolorna.
Ragnhild Book informerar om förskolorna i området och speciellt då om Blå Port
som är en Ur och Skur-förskola, vilket innebär att en av avdelningarna har mycket
aktiviteter utomhus, barnen äter nästan alla mål ute och sover ute i speciella sovlådor.
Dessutom lagas lunchen utomhus en dag per vecka. Föräldrar och personal gör
bedömningen att de barn som sover ute och vistas mycket utomhus får färre
infektioner och i lindrigare form jämfört med den grupp som vistas mer inomhus.
Ragnhild Book redovisar målen för förskolan och lekens betydelse för barnens
utveckling.
Förskolorna har deltagit i flera EU-projekt, bl a språkutveckling och motorisk
träning.
Gunilla Ekelöf informerar om Hästöskolan som är en F-6 skola och Wämöskolan
som är en 7-9 skola. Hästöskolan har ingen särskild profilering, men en utökad
timplan i idrott och musik. Wämöskolan har en utökad timplan i musik. Skolan
har ett stort samarbete med Tullskolan, Rosenfeldtskolan och Saltöskolan bl a i
språk och musik.
Två kemilärare vid Wämöskolan är engagerade i ett nationellt nätverk och ett nätverk
har även upprättats mellan kemilärare i länet.
Wämöskolan har en världsarvsklass som besökt Tjeckien och Österrike.
Genom tidigare EU-projekt (Sokrates) har elever och lärare besökt Luxembourg och
Dessau samt även fått besök av skolor från dessa städer.
Samverkansområdet har startat diskussioner kring målen i de olika områdena.
Som avslutning redovisar Gunilla Ekelöf Wämöskolans vision för år 2002 samt
framhåller att det finns en mycket god arbetsmiljö på skolan, både fysisk och
psykisk.
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S Ohlsson
K Edvinsson
2.

Köredovisning

Köredovisning t o m april 2002 redovisas. Redovisningen omfattar samtliga
rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år är 47
barn och framtida känd väntelista t o m augusti månad är 235 barn.
Då många barn övergår från förskola till skolbarnsomsorg i augusti bedöms behovet
av platser kunna tillgodoses.
Av den totala kön fram t o m januari 2003 önskar 54 placering under arbetslöshet
och 10 barn under föräldraledighet. Dessutom finns 9 barn till arbetssökande i passiv
kö.
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 7 barn och framtida känd väntelista t o m
augusti månad är 21.
Av den totala kön fram t o m januari 2003 önskar 1 placering under arbetslöshet.
Dessutom finns 17 barn till arbetssökande i passiv kö.
Informationen tas till dagens protokoll.
3.

Öppna förskolan på Trossö

Annicka Engblom (m) efterfrågar information om när öppna förskolan på Trossö
startas upp igen.
Förvaltningschefen meddelar att den beräknas öppna den 14 oktober 2002.
4.

Personalnytt

Förvaltningschefen meddelar att Torsten Karlsson kommer att vara tjänstledig
från augusti månad och att diskussioner förs med Kommunledningsförvaltningen
hur situationen skall lösas.
Vidare lämnas information om sökande till vikariatet på rektorstjänst inom Trossö
rektorsområde samt att Inger Persson skall vara tjänstledig från rektorstjänst i Wämö
rektorsområde under en längre tid.
Förvaltningschefen för diskussioner med rektorerna i Trossö samverkansområde
för att nå en bra lösning.
Kurt Edvinsson informerar om att ca 50 tjänster som 4-9 lärare ledigförklarats
i Ma, No, språk, specialpedagogik, idrott och trä- och metall. Hittills har 400
sökande anmält sitt intresse för tjänsterna.
Claes Bothén (kd) ställer frågan om förtida rekrytering samordnas med de ledigförklarade tjänsterna.
Kurt Edvinsson svarar att detta arbete påbörjats, men att det är ett långsiktigt arbete.

29 maj 2002
S Ohlsson
K Edvinsson
I Bergström

5.

4

Wernersonpengar

Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att lämna ansökan om statliga medel
s k Wernerssonpengar 2002-05-31. Förvaltningen kommer i samråd med fackliga
företrädare att lämna förslag på insatser.
6.

Mentor för nya lärare

Inga-Lill Siggelsten (kd) ställer frågor om mentor för nya lärare.
Kurt Edvinsson meddelar att dessa frågor regleras i ÖLA-avtalet.
Förvaltningschefen redovisar att nätverk för mentorer bildats och att utbildning
för nätverksledare till viss del genomförts och kommer att fortsätta.
7.

Handikappolitiska programmet

Solvig Ohlsson meddelar att en revidering av handikappolitiska programmet pågår.
Ett förslag kommer att föreligga i augusti och nämnden skall lämna yttrande i
september. Det nya förslaget kommer att behandlas i Kommunstyrelsen i januari
eller februari 2003.
___________________
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§ 40
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Tjänst som rektor fr o m 2002-03-01

2002.0 023

Tjänst som vik rektor fr o m 2002-04-01 – 06-30

2002.9 023

Upphandling av skolskjutsar för perioden 2002-2005

2002.85 623

Bidrag till resa för klass 4 b, Ö Torpskolan

2002.187 619

Ansökan om dispens från ettårsregeln vid placering
i förskoleverksamhet

2002.180 606

Sekretessärende; Beslut om regelavvikelse, placering
på fritidshem

2001.132 611

Sekretessärende; Extra resurser för barn placerat på
kooperativ förskola

2001.365 606

Sekretessärende; Resurser avseende särskilda stödinsatser
till friskola juli – december 2002

2001.467 630

Sekretessärende; Resurser till särskilda stödinsatser till
förskola augusti – december 2002

2002.194 630

Claes Bothén (kd) ställer frågor om säkerhetsaspekter exempelvis säkerhetsbälten i
samband med skolskjutsupphandlingen.
Förvaltningschefen meddelar att det inte sker någon upphandling av stora
bussar i år. När det blir aktuellt kommer förvaltningen att begära att gällande
säkerhetsföreskrifter beaktas.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
_________________________
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2001.211 042
P Olsson
T Karlsson
Kommunstyr.
Rektorer
Intendenter
Akten

§ 41
Delårsbokslut per den 30 april 2002
Barn- och ungdomsnämndens verksamheter beräknas totalt inte visa någon avvikelse
från budget 2002.
Internbudget/resursfördelning 2002
Under 2002 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som
togs fram till budget 2001. Denna skall ge rektorsområdena stabila budgetförutsättningar, genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets
start. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis. Avstämning och
justering av barnomsorgstimmar sker per tertial. Justeringar görs också för att
kompensera löneökningar som kommer under året.
En reserv för vissa justeringar samt för oförutsedda kostnader finns f n budgeterad
till 2,5 mkr.
Utöver den ordinarie budgeten finns även medel för 6,5 nya barnomsorgsavdelningar
och 4 dagbarnvårdare för att täcka barnomsorgsbehovet vid införandet av maxtaxan.
Händelser under 2002
- Arbete pågår för att klarlägga effekterna av maxtaxan fr o m 2002, allmän förskola
för 4-5 åringar fr o m 2003 m m.
- Ombyggnadsarbeten för F-9 skola på Sunnadal och förprojektering av F-9 skola på
Trossö pågår.
Resultat per 2002-04-30 samt prognos per 2002-12-31
En samlad bedömning för att förvaltningens resultat för 2002 slutar på +/-0.
Denna prognos visar avvikelser inom följande områden:
Barnomsorgsintäkter
- 1,3 mkr
Skolskjutsar
+ 0,2 mkr
Lokaler
+ 0,4 mkr
Resurscentrum
+ 0,1 mkr
Finansiella kostnader och intäkter + 0,3 mkr
Rektorsområdena
- 1,0 mkr
Av det ekonomiska läget i flertalet rektorsområden framgår att möjligheterna till
personalförstärkningar är ytterst begränsad. I prognosen har förutsatts att erhållna
medel enligt beslutade ramar gäller. Den reserv som avsatts måste därför användas
till att öka antalet vuxna i skolan.
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Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten är på totalt 9,3 mkr efter ombudgetering med anledning av
tidsförskjutning för inventarier och utrustning till nya förskolor och Nättraby
kunskapscentrum. T o m april har inköp gjorts för 1,7 mkr.
Erfarenhetsmässigt görs de flesta inköp av inventarier under andra halvåret,
inför och i början av det nya läsåret, och anslagen kommer att utnyttjas fullt ut.
Resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys redovisas i bilagor.
Driftbudgeten redovisas i nettobudget jämfört med nettoutfall.
Nyckeltal avseende antal omsorgstimmar, inskrivna barn, antal elever, antal skolskjutsbarn och öppen förskola med jämförelsetal april 2001 och bokslut 2001
samt april 2002 och prognos 2002 redovisas.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

överlämna budgetuppföljning för januari – april 2002 till kommunstyrelsen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

överlämna budgetuppföljning för januari – april 2002 till kommunstyrelsen.

__________________
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S Ohlsson
Tekniska förv.
Akten
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2002.146 282
§ 42
Hyreskontakt avseende dagbarnvårdarlokal i Tving
Befintlig dagbarnvårdarlokal i Tving består av två lägenheter som är ihopslagna med
en total yta om 93 m2. Lokalen har upplevts för liten vid tillfällen då många barn
samtidigt vistats där. Årshyra för denna lokal är 67.200 kronor.
För att tillmötesgå behovet av en större lokal kan 120 m2 i Tvings folkets hus
förhyras som dagbarnvårdarlokal. Årshyran blir 73.080 kronor med en kontraktstid
fr o m 2002-06-01 t o m 2004-05-31.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

förhyra lokal om 120 m2 i Tvings folkets hus under tiden 2002-06-01 2004-05-31 att användas som dagbarnvårdarlokal.

-----------------------Yrkanden
Claes Bothén (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.

29 maj 2002
S Ohlsson
Kommunfullm.
Akten
§ 43
Yttrande över motion om idrottshall på Trossö

9

2001.361 821

Karlskrona centeravdelnings miljögrupp har till Kommunfullmäktige lämnat en
motion om behov av ytterligare en idrottshall på Trossö.
Motionen beskriver hur elevantalet framför allt vid gymnasieskolan har ökat samt
andra faktorer som kommer att påverka behovet av idrottslokaler på Trossö.
I motionen föreslås
”att en idrottshall uppförs på handelshamnens kajytor så nära Chapmanskolan
som möjligt
att i anslutning till denna hall även en uteidrottsplats anläggs
att både ute- och inneyta reserveras för särskilt motorikträning och
att ett mindre antal timmar i Tennishallen erbjuds elever vid Rosenfeldts- och
Saltöskolorna. Med hänsyn till skolornas ekonomi bör avgiften vara symbolisk.”
Förslag till yttrande
I förslag till yttrande redovisas grundskolans och särskolans behov av idrottslokaler
på Trossö. Rosenfeldtskolan har all sin idrottsundervisning i Sparresalen liksom
särskolans yngre elever. Särskolans äldre elever använder dessutom idrottslokalen på
Chapmanskolan och idrottshallen vid brandstationen. På Rosenfeldtskolan finns idag
en ”mini”- idrottshall som nyttjas mycket både av grundskolan, särskolan och fritidsverksamheten.
Samtliga verksamheter önskar i första hand få nyttja Sparresalen p g a att den är bäst
utrustad och ligger bäst placeras. För grundskolans yngsta barn och för särskolan är
närheten till Rosenfeldtskolan nödvändig.
Om behovet av idrottslokaler ökas t ex genom att verksamheten på Rosenfeldtskolan
utökas eller att ytterligare friskolor etableras på Trossö måste dock ytterligare
idrottsytor tillskapas. Förutom nya idrottsytor bör möjligheterna att få utnyttja
försvarets idrottslokaler på bataljon af Trolle undersökas. Vidare bör undersökas om
andra befintliga idrottsytor på Trossö kan nyttjas mer av skolan, t ex simhallen.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

till Kommunfullmäktige besvara motionen enligt ovanstående yttrande.

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

29 maj 2002

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

till Kommunfullmäktige besvara motionen enligt ovanstående yttrande.

___________________
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K Edvinsson
§ 44
Övriga ärenden
1.

Samverkansprotokoll

Claes Bothén (kd) ställer frågor kring punkten anställningsavtal i Samverkansprotokoll daterat 14 maj 2002. Frågan gäller vikariat under längre tid vid
arbetsanhopning.
Kurt Edvinsson meddelar att personalfunktionen arbetar tillsammans med de fackliga
organisationerna för att få en bra lösning på problemet.
_________________

29 maj 2002
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§ 45
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2002.182 049
§ 56
Planerade investeringar år 2002 och framställningar om investeringstillstånd.

Kommunstyrelsen

2002.201 026
§ 73
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron.

Kommunstyrelsen

2002.202 029
§ 78
Kommunstyrelsens beredning av personalpolitiska frågor.

Till Kommunstyrelsen

2001.474 047
Barn- och ungdomsförvaltningens uppföljning
av beslutet om införande av maxtaxa, delrapport 1.

Kommunfullmäktige

2002.182 049
§ 47
Planerade investeringar år 2002 och framställningar om investeringstillstånd.

Kommunfullmäktige

2002.35 291
§ 49
Nybyggnad av bibliotekslokaler vid Ramdala
och Tvings skolor.

Kommunfullmäktige

2002.184 004
§ 52
Balansförteckning över ej besvarade motioner
den 1 mars 2002.

Kommunfullmäktige

2001.315 510
§ 56
Svar på motion om trafiksäkerheten vid våra
skolor.
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Skolverket

2001.259 623
Beslut i ärende angående tillhandahållande av
skolbarnsomsorg, Karlskrona kommun.

Skolverket

2001.160 047
Information om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem bidragsåret
2002/2003.

Till Kommunledningsförvaltningen

2002.167 107
Barn- och ungdomsförvaltningens yttrande över
marknadsplan för Blekingetrafiken 2003-2005.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2002.152 214
Barn- och ungdomsförvaltningens yttrande över
detaljplaneprogram för Fryshuset, Saltö.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2002.159 214
Barn- och ungdomsförvaltningens yttrande över
detaljplaneprogram för kv Havfrun m fl,
Västerudd.

Till Arbetsmiljöverket

2002.92 611
Wämöskolans redovisning av vidtagna åtgärder
med utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande AIVÄ 2002/2919 med
anledning av allvarlig olycka i kemisalen.

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2002-04-03.

___________________

19 juni 2002

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 19 juni 2002
§ 46

Aktuell information
- Ekonomisk uppföljning av budget maj 2002
- Handikappolitiska programmet

§ 47

Delegeringsärenden

§ 48

Handlingsplan för införandet av allmän förskola för 4-5 åringar samt helårseffekter av genomförd förskoleutbyggnad år 2002

§ 49

Fördelning av reserverade medel samt tillskott som beslutats av Kommunfullmäktige

§ 50

Tillsättning av tjänst som rektor inom Särskolans rektorsområde och Resursskolan

§ 51

Yttrande över motion angående Stöd för föräldrar med utländsk bakgrund

§ 52

Remissvar – Basanpassning av lägenheter i nyproduktion

§ 53

Övriga ärenden
- Tack till Christina Mattisson
- Sommarhälsningar och tack
- Besök i Torhamn

§ 54

Meddelanden

__________________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 11.45

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Magnus Johansson (s)
Claes Bothén (kd)
Roland Andréasson (s)
Kerstin Andersén (s)
André Gustavsson (s)
Annicka Engblom (m)
Thomas Nilsson (m)
Karl-Gösta Svenson (m)
Arto Valtonen (v)
Bo Palmgren (c)
Jan-Olof Petersson (fp)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Annika Andersson (s)
Magnus Manhammar (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Peter Rihs (kd)
Gunilla Gustavsson (c)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

§§ 49-54 föredragning, §§ 47-54 beslut
§§ 46-54 föredragning

§§ 47-54 föredragning, §§ 47-54 beslut
§§ 46-48 föredragning, §§ 47-54 beslut
§ 46 föredragning

Marie-Louice Norethun (m)
Per-Axel Persson (v)
Peter Rihs (kd)
Gunilla Gustavsson (c)
Lena Gustafsson (fp)

§ 46 föredragning

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Solvig Ohlsson
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
planeringschef
nämndsekreterare

Utses att justera

Roland Andréasson

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 24 juni 2002 kl 15.30

Underskrifter

§§ 49-54

Sekreterare _______________________________________
Paragrafer 46-54
Ordförande _______________________________________

Justerare _______________________________________
___________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2002-06-24
Intygar i tjänsten

_________________________________________________________________________________
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2002.119 042
P Olsson
T Karlsson
Rektorer
Intendenter
Akten

§ 46
Aktuell information
1.

Ekonomisk uppföljning av budget maj 2002

Ekonomisk uppföljning per den 31 maj 2002 redovisas.
En samlad bedömning är att förvaltningens resultat för år 2002 slutar på +/-0.
Följande punkter redovisas:
- Barnomsorgsintäkter
- Skolskjutsar
- Lokaler
- Resurscentrum
- Utvecklingscentrum
- Finansiella kostnader och intäkter
- Rektorsområdena

- 1,3 mkr
+ 0,2 mkr
+ 0,4 mkr
+ 0,1 mkr
- 0,2 mkr
+ 0,4 mkr
- 1,0 mkr

Budgetavvikelserna i rektorsområdena hänför sig till Spandelstorps rektorsområde,
Förberedelseundervisning för asylsökande vid Sunnadals rektorsområde samt
Fågelmara rektorsområde.
Av det ekonomiska läget i flertalet rektorsområden framgår att det inte finns några
möjligheter till personalförstärkningar. Den budgeterade reserven måste därför
användas till att öka antalet vuxna i skolan.
Investeringsbudgeten är på totalt 9,3 mkr efter ombudgetering (tilläggsanslag i april
med 0,9 mkr) med anledning av tidsförskjutning för inventarier och utrustning till
nya förskolor och Nättraby kunskapscentrum. T o m april månad har inköp gjorts
för 1,7 mkr. Erfarenhetsmässigt görs de flesta inköp av inventarier under andra
halvåret inför och i början av det nya läsåret och anslagen kommer att utnyttjas fullt
ut.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_______________
2.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera.
________________

19 juni 2002
§ 47
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Utdelning av bidrag ur Karlskrona skolväsendes
samfond

2002.144 046

Anställningsavtal för kock/kokerska

2002.234 023

Anställning av lekledare

2002.227 023

Anställning av lekledare

2002.228 023

Utdelning av bidrag ur Palénska fonden
till Villa Fehrs fritidshem

2002.30 046

Utdelning av bidrag ur Palénska fonden
till Fridlevstads fritidshem

2002.30 046

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________________
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P Olsson
S Ohlsson
Kommunfullm
T Karlsson
Rektorer
Intendenter
Akten
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2002.229 611 Allm försk 4-5 år
2001.211 042 Förskoleutbyggn
ekonomiska effekter

§ 48
Handlingsplan för införandet av allmän förskola för 4-5 åringar samt
helårseffekter av genomförd förskoleutbyggnad år 2002
Skollagens bestämmelser om allmän förskola för fyra- och femåringar träder i kraft
den 1 januari 2003. Allmän förskola innebär att kommunens alla fyra- och
femåringar garanteras en avgiftsfri förskolepedagogisk verksamhet som omfattar
minst 525 timmar om året. Den allmänna förskolan är obligatorisk för kommunen
att anordna, medan den är frivillig för barnen att delta i. Syftet med allmän förskola
är enligt regeringen att erbjuda alla barn pedagogisk stimulans och
gruppgemenskap och förbättra barnens möjligheter till lärande och en positiv
utveckling.
Verksamhetens innehåll och omfattning
Verksamheten föreslås omfatta 525 timmar och förläggas under perioden september
t o m maj och förläggningen av timmar kan göras olika utifrån verksamheters
förutsättningar.
Allmän förskola ska vara en del i den vanliga förskolan där pedagogiken i alla
dagens moment ska tas tillvara. Åldershomogen verksamhet blandas med
åldersblandad verksamhet utifrån barnens och verksamhetens förutsättning med
leken som drivkraft i lärandet.
Den största delen av den allmänna förskolan för fyra- och femåringar kommer att
bedrivas i befintlig förskola (daghem). För de barn som har sin omsorg i
familjedaghem kommer allmän förskola att erbjudas antingen i närliggande
förskola eller genom att en förskollärare samverkar med dagbarnvårdargrupp och
där bedriver allmän förskola. De lokala förutsättningarna gör att verksamheterna
kommer att se olika ut.
Hemmavarande barn erbjuds plats antingen i förskola eller genom att ingå i en
verksamhet integrerad i familjedaghemsverksamhet.
Taxa
I samband med beslutet om införande av maxtaxa antogs också förslag om
avgiftsreducering avseende allmän förskola. En fortsatt utredning av förslaget
visar att avgiftsreduceringen inte får ett korrekt utfall för samtliga familjer.
Nya förslag på avgiftsreducering har analyserats och följande tre förslag
tagits fram:
1. Samtliga berörda barns avgift reduceras med 300 kr/månad (september-maj)
vilket innebär ett intäktsbortfall på ca 2,5 mkr
2. Samtliga berörda barns avgift reduceras med 30 % (september-maj), vilket
innebär ett intäktsbortfall på ca 2,0 mkr
3. Samtliga berörda barns avgift reduceras med 50 % (september-maj), vilket
innebär ett intäktsbortfall på ca 3,2 mkr.
Förvaltningen föreslår förslag 2.
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För de familjer som har en fyra- eller femåring som är placerad i familjedaghem
och som väljer att avstå från placering i allmän förskola, kan avgiftsreducering ändå
göras.
Utbyggnadsbehov/genomförande
I hela kommunen finns idag (april 2002) 1 179 barn födda år 1997 och 1998 vilka
skall erbjudas plats i allmän förskola fr o m januari 2003. Av dessa är 137 barn inte
placerade i någon barnomsorgsverksamhet. Det motsvarar en volymökning av
barnomsorgen med ca 2 100 omsorgstimmar/vecka (ca 3 förskoleavdelningar).
Hösten 2003 är det barn födda 1998 och 1999 som ska erbjudas plats, de är idag
1 257.
En viss utbyggnad kommer att behövas. I huvudsak kommer det att bli
åldersintegrerade avdelningar och barn tas in utifrån gällande kö.
Förutsättningarna och lösningar för de olika samverkansområdena redovisas
samt en sammanställning av kostnader för utbyggnad och personalförstärkningar.
Helårseffekter av 2002 års förskoleutbyggnad
I tilläggsbudget 2001/2002 anslogs 3,9 mkr utöver tillkommande statsbidrag för
utbyggnaden av förskolan för genomförande av maxtaxereformerna. Kostnadsberäkningen för år 2002 avsåg i flertalet fall enbart delårseffekter. Inför budget
2003 måste därför helårskonsekvenser av denna utbyggnad beräknas och
kompenseras.
Från år 2003 bortfaller det tillfälliga övergångsbidraget till intäktsbortfall
motsvarande 1 mkr. Den övriga helårskonsekvensen för drift av de nya enheterna
uppgår till ca 500 tkr. För att få en helhetsbild av den totala kostnadsutvecklingen
år 2003 (exkl utfall av maxtaxan enligt särskilt uppdrag) måste dessa följdkostnader
redovisas tillsammans med merkostnader för genomförandet av allmän förskola.
Sammanställning statsbidrag 2003 och prognostiserade kostnader redovisas.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås för egen del besluta
1.att

allmän förskola för fyra- och femåringar ska omfatta 525 tim/år

2.att

allmän förskola förläggs under perioden september tom maj

3.att rektor kan förtursplacera fyra- och femåringar i förskola om annan lämplig
plats i allmän förskola inte kan erbjudas
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Barn- och ungdomsnämnden föreslås vidare att besluta, under förutsättning att
kommunfullmäktige tillskjuter erforderliga medel
4.att en förskoleavdelning etableras, genom entreprenadupphandling, i Lyckeby
samverkansområde from januari 2003, till en beräknad helårskostnad av brutto
1 425 000 kronor
5.att två förskoleavdelningar etableras i Nättraby, genom
entreprenadupphandling, from januari 2003, till en beräknad helårskostnad av
brutto 2 850 000 kronor
6.att en förskoleavdelning etableras i Jämjö, genom entreprenadupphandling,
from januari 2003, till en beräknad helårskostnad av brutto 1 425 000 kronor
7.att en förskoleavdelning etableras i Rödeby, genom entreprenadupphandling,
from januari 2003, till en beräknad helårskostand av brutto 1 425 000 kronor
8.att en förskoleavdelning etableras i Tving, i kommunal regi, from januari 2003,
till en beräknad helårskostnad av brutto 1 155 000 kronor
9.att en förskoleavdelning etableras på Sturkö, i kommunal regi, from januari
2003, till en beräknad helårskostand av brutto 1 425 000 kronor
10.att en förskoleavdelning tillskapas i Fridlevstad, i kommunal regi, from januari
2003, till en beräknad helårskostnad av brutto 1 150 000 kronor
11.att Skärgårdens Föräldrakooperativa Montessoriförskola beviljas driftsbidrag
för utökning av verksamheten med en småbarnsavdelning, from januari 2003, till en
beräknad helårskostnad av brutto 1 525 000 kronor
12.att 4 förskollärartjänster tillskapas, from januari 2003, för att bedriva allmän
förskola i samverkan med familjedaghemmen på Kronotorp, Verkö, Nättraby,
Jämjö, Sturkö, Rödeby samt Tving till en beräknad helårskostnad av brutto 1 200
000 kronor
13.att en lokal förhyrs i Skrävle, from januari 2003, till en beräknad helårskostnad
av 225 000 kronor, för att kunna bedriva allmän förskola tillsammans med
familjedaghemsverksamheten
14.att en lokal förhyrs i Strömsberg, from januari 2003, till en beräknad
helårskostnad av 100 000 kronor, för att bedriva allmän förskola tillsamman med
familjedaghemsverksamhet
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15.att begära utökad ram med 300 000 kronor (motsvarande 200 omsorgstimmar/
vecka,) from januari 2003 för att kunna förstärka personalbemanningen på
befintliga förskoleavdelning inom Trossö samverkansområde och Sunnadals
rektorsområde
16.att minska familjedaghemsverksamheten med 6 175 000 kronor per år vilket
överförs till allmän förskola
Barn- och ungdomsnämnden föreslår vidare Kommunfullmäktige besluta
17.att tillstyrka Barn- och ungdomsnämndens förslag till handlingsplan för
införandet av allmän förskola för 4 – 5 åringar from 1 januari 2003 till en
sammanlagd kostnad av 8,2 miljoner kronor
18.att avgiften för barn i allmän förskola reduceras med 30 % av avgiften samt att
avgiftsreducering , motsvarande reduceringen för allmän förskola, även görs för
fyra- och femåringar i familjedaghem som ej deltar i allmän förskoleverksamhet.
Detta motsvarar ett sammanlagt inkomstbortfall om 2,0 miljoner kronor.
19.att dessutom utöka Barn- och ungdomsnämndens budgetram för år 2003 med
ytterligare 1,5 miljoner kronor för att kompensera helårseffekter av under år 2002
genomförd utbyggnad av förskoleverksamheten till följd av reformernas införande
20.att från år 2003 finansiera ovanstående medelstillskott med dels en uppräkning
om 8,2 miljoner kronor av det generella statsbidraget, dels med en förnyad
omdisponering från Kommunstyrelsens säkerhetsmarginal om motsvarande 3,5
miljoner kronor
21.att dessutom, likaledes i budget för år 2003, anslå initialt 300 000 kronor för
investering i inventarier till planerade förskoleverksamheter
22.att ge Tekniska nämnden i uppdrag att genomföra av Barn- och ungdomsnämnden föreslagna lokaletableringar.
Yrkanden
Magnus Johansson (s) yrkar avslag på attsats 3 och i övrigt bifall till tjänstemannaförslaget.
Claes Bothén (kd) yrkar på borgerliga gruppens vägnar bifall till attsatserna 1 och 2
och avslag på attsats 3.
Claes Bothén yrkar avslag på övriga tjänstemannaförslag och redovisar handlingsplan från borgerliga gruppen vari Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
”att
ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att ta fram kvalitetskriteriet för godkännande av förskoleverksamhet och att införa full etableringsfrihet för utförare av förskoleverksamhet
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att Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram ett förslag till
resursfördelningssystem där timersättning utgår enligt följande: Beloppets storlek
varieras utifrån verksamhetsform, däremot ska skillnader i huvudmannaskap inte
påverka beloppet; beloppet som utgår ska följa det enskilda barnet. Att ovanstående
även omfattar dagbarnvårdare och för förälder som vårdar egna barn, under
förutsättning att man tar emot minst ett utomstående barn.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås vidare att besluta under förutsättning att
kommunfullmäktige tillskjuter erforderliga medel
att 4 förskollärartjänster tillskapas from januari 03 för att bedriva allmän förskola
i samverkan med familjedaghemmen
att ge samtliga kooperativ en möjlighet att utöka sin verksamhet
att en förskoleavdelning etableras i Tving, i kommunal regi, from januari 2003,
till en beräknad helårskostnad av brutto 1 155 000 kronor
att en förskoleavdelning etableras i Fridlevstad, i kommunal regi, from januari
2003, till en beräknad helårskostnad av brutto 1 150 000 kronor
att en förskoleavdelning etableras i Sturkö, i kommunal regi, from januari 2003,
till en beräknad helårskostnad av brutto 1 425 000 kronor
att en lokal förhyrs i Skrävle from 2003 till en beräknad helårskostnad av
225 000 kr, för att kunna bedriva allmän förskola tillsammans med familjedaghemmen
att en lokal förhyrs i Strömsberg from 2003 till en beräknad helårskostnad av
225 000 kr, för att kunna bedriva allmän förskola tillsammans med familjedaghemmen.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås vidare begära att fullmäktige beslutar
att tillstyrka ovanstående förslag till handlingsplan för införandet av allmän
förskola för 4-5 åringar från 1 januari 2003
att utöka barn- och ungdomsnämndens budgetram med medel om 8,2 miljoner
kronor (generella statsbidraget) för 2003 för införande av allmän förskola för fyraoch femåringar
att avgiften för barn i allmän förskola reduceras med kostnaden för de femton
första timmarna samt att motsvarande reducering görs för 4-5 åringar i familjedaghem som ej deltar i allmän förskola
att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att beräkna kostnaden för en
närvarorelaterad taxa och återkomma med framställan om utökad ram för 2003 för
inkomstbortfall med anledning av ovanstående avgiftsreducering
att dessutom utöka barn- och ungdomsnämndens ram med ytterligare 1,5
miljoner kronor för att kompensera helårseffekter av 2002 års genomförda
utbyggnad av förskoleverksamheten till följd av tidigare reformers införande
att dessutom i budget för 2003, anslå 300 000 kr för investering i inventarier till
planerade förskoleverksamheter.
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Därutöver föreslår borgerliga gruppen som tilläggförslag att barn- och ungdomsnämnden beslutar
att anmoda kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att hos
regeringen begära full kostnadstäckning av staten för de reformer som staten
beslutat inom förskolans verksamheter beräknat till 7,4 miljoner kronor för 03.”
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till Claes Bothéns tilläggsförslag.
Bo Palmgren (c) yrkar följande tilläggsattsats
”att
föräldrar ges möjlighet att starta upp föräldrakooperativ utan entreprenadupphandling och att dessa föräldrar får anvisningar om hur man organiserar och
startar upp kooperativ.”
Propositionsordning och beslut
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslagets 3 första attsatser,
varav de två första föreslås bifallas av Magnus Johansson och Claes Bothén och
den tredje föreslås avslås.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Magnus Johanssons och Claes
Bothéns förslag.
Därefter ställer ordföranden tjänstemannaförslagets övriga attsatser mot Claes
Bothéns yrkanden.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller Claes Bothéns förslag röstar nej.
Ja Nej
Patrik Hansson (s)
1
Magnus Johansson (s)
1
Claes Bothén (kd)
1
Roland Andréasson (s)
1
Kerstin Andersén (s)
1
André Gustavsson (s)
1
Annicka Engblom (m)
1
Karl-Gösta Svenson (m)
1
Arto Valtonen (v)
1
Bo Palmgren (c)
1
Jan-Olof Petersson (fp)
1
Annika Andersson (s)
1
Magnus Manhammar (s)
1
Marie-Louice Norethun (m)
1
Peter Rihs (kd)
1
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Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat i enlighet
med tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns tilläggsyrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer proposition på Bo Palmgrens tilläggsyrkande.
Barn- och ungdomsnämnden avslår detsamma.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
1.att

allmän förskola för fyra- och femåringar ska omfatta 525 tim/år

2.att

allmän förskola förläggs under perioden september tom maj

Barn- och ungdomsnämnden beslutar vidare, under förutsättning att
kommunfullmäktige tillskjuter erforderliga medel
3.att en förskoleavdelning etableras, genom entreprenadupphandling, i Lyckeby
samverkansområde from januari 2003, till en beräknad helårskostnad av brutto
1 425 000 kronor
4.att två förskoleavdelningar etableras i Nättraby, genom
entreprenadupphandling, from januari 2003, till en beräknad helårskostnad av
brutto 2 850 000 kronor
5.att en förskoleavdelning etableras i Jämjö, genom entreprenadupphandling,
from januari 2003, till en beräknad helårskostnad av brutto 1 425 000 kronor
6.att en förskoleavdelning etableras i Rödeby, genom entreprenadupphandling,
from januari 2003, till en beräknad helårskostand av brutto 1 425 000 kronor
7.att en förskoleavdelning etableras i Tving, i kommunal regi, from januari 2003,
till en beräknad helårskostnad av brutto 1 155 000 kronor
8.att en förskoleavdelning etableras på Sturkö, i kommunal regi, from januari
2003, till en beräknad helårskostand av brutto 1 425 000 kronor
9.att en förskoleavdelning tillskapas i Fridlevstad, i kommunal regi, from januari
2003, till en beräknad helårskostnad av brutto 1 150 000 kronor
10.att Skärgårdens Föräldrakooperativa Montessoriförskola beviljas driftsbidrag
för utökning av verksamheten med en småbarnsavdelning, from januari 2003, till en
beräknad helårskostnad av brutto 1 525 000 kronor
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11.att 4 förskollärartjänster tillskapas, from januari 2003, för att bedriva allmän
förskola i samverkan med familjedaghemmen på Kronotorp, Verkö, Nättraby,
Jämjö, Sturkö, Rödeby samt Tving till en beräknad helårskostnad av brutto 1 200
000 kronor
12.att en lokal förhyrs i Skrävle, from januari 2003, till en beräknad helårskostnad
av 225 000 kronor, för att kunna bedriva allmän förskola tillsammans med
familjedaghemsverksamheten
13.att en lokal förhyrs i Strömsberg, from januari 2003, till en beräknad
helårskostnad av 100 000 kronor, för att bedriva allmän förskola tillsamman med
familjedaghemsverksamhet
14.att begära utökad ram med 300 000 kronor (motsvarande 200 omsorgstimmar/
vecka,) from januari 2003 för att kunna förstärka personalbemanningen på
befintliga förskoleavdelning inom Trossö samverkansområde och Sunnadals
rektorsområde
15.att minska familjedaghemsverksamheten med 6 175 000 kronor per år vilket
överförs till allmän förskola
Barn- och ungdomsnämnden föreslår vidare Kommunfullmäktige besluta
16.att tillstyrka Barn- och ungdomsnämndens förslag till handlingsplan för
införandet av allmän förskola för 4 – 5 åringar from 1 januari 2003 till en
sammanlagd kostnad av 8,2 miljoner kronor
17.att avgiften för barn i allmän förskola reduceras med 30 % av avgiften samt att
avgiftsreducering , motsvarande reduceringen för allmän förskola, även görs för
fyra- och femåringar i familjedaghem som ej deltar i allmän förskoleverksamhet.
Detta motsvarar ett sammanlagt inkomstbortfall om 2,0 miljoner kronor.
18.att dessutom utöka Barn- och ungdomsnämndens budgetram för år 2003 med
ytterligare 1,5 miljoner kronor för att kompensera helårseffekter av under år 2002
genomförd utbyggnad av förskoleverksamheten till följd av reformernas införande
19.att från år 2003 finansiera ovanstående medelstillskott med dels en uppräkning
om 8,2 miljoner kronor av det generella statsbidraget, dels med en förnyad
omdisponering från Kommunstyrelsens säkerhetsmarginal om motsvarande 3,5
miljoner kronor
20.att dessutom, likaledes i budget för år 2003, anslå initialt 300 000 kronor för
investering i inventarier till planerade förskoleverksamheter
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21.att ge Tekniska nämnden i uppdrag att genomföra av Barn- och ungdomsnämnden föreslagna lokaletableringar.
22.att ge kommunstyrelsen i uppdrag att hos regeringen begära full
kostnadstäckning av staten för de reformer som staten beslutat inom förskolans
verksamheter beräknat till 7,4 miljoner kronor för år 2003.
Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag, vilket bifogas
protokollet.
__________________
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RESERVATION
Fyrklövern

020619

Ärende 4
Handlingsplan för införande av allmän förskola för 4-5 åringar
(from 03-01-01) samt helårseffekter av genomförd förskoleutbyggnad
år 2002.
Skollagens bestämmelser om allmän förskola träder i kraft den 1
januari 2003. Karlskrona kommun kommer därför att införa allmän
förskola för 4-5 åringar.
Allmän förskola innebär att alla fyra- och femåringar garanteras en
avgiftsfri förskolepedagogisk verksamhet som omfattar minst 525
timmar om året.
Den allmänna förskolan är obligatorisk för kommunen att anordna
medan den är frivillig för barnen att delta i.
Karlskrona kommun står nu inför en situation med ett markant ökat behov av barnomsorg.
För att hantera denna situation ekonomiskt och i enlighet med föräldrars önskan kan man tillämpa
olika former av lösningar. En lösning kan vara att föräldrar tillsammans startar föräldrakooperativ. En
annan kan vara att man ger andra alternativ en möjlighet att av egen kraft starta eller utöka sin
verksamhet. Vi vet att det även finns kommunalt anställd personal som gärna skulle vilja starta upp
en egen verksamhet för att möta nya behov.
I den allvarliga situation som vi befinner oss i ställer vi oss bakom en viss planerad utökad
kommunalt bedriven verksamhet. Denna kan leva kvar, om föräldrar med en ökad valfrihet väljer
denna verksamhet. Vi kan konstatera att, trots små resurser, gör personalen i vår verksamheter ett
fantastiskt arbete.
Vi fyra borgerliga partier har åtskilliga gånger under denna mandatperiod föreslagit att föräldrarna i
vår kommun ska ges möjlighet att själva bestämma vilken typ av barnomsorg de vill utnyttja. Vi har
därför föreslagit etableringsfrihet och att de offentliga resurserna ska relateras till varje barn i form av
en s.k barnomsorgspeng. Vi har även föreslagit att, i avsikt att förbättra situationen för köande
föräldrar, de befintliga alternativen ska få möjlighet att utöka sin verksamhet i form av en generell
volymökning. Vi menar också att föräldrar som utöver eget barn även tar emot utomstående ska
omfattas av barnomsorgspengen.
Detta skulle kunna frigöra platser inom förskolan vilket kan lösa en del av platsbehovet.
Vi säger nej till att rektor ska kunna besluta om förtur på andra premisser än enligt nu gällande regler.
Vi tillstyrker att Skärgårdens Montessoriförskola får utöka sin verksamhet. Vi föreslår att övriga
alternativ omgående ges möjlighet att också utöka sin verksamhet. Vi menar även att vi måste
underlätta och stödja personal som vill starta alternativ förskoleverksamhet.
I avvaktan på att fyrklöverns förslag om barnomsorgspeng är genomfört föreslår vi att avtal om
bidragsfinansiering upprättas med de som visat intresse och uppfyller kvalitetskraven. Bland

intressenter kan nämnas Lyckå och Rödeby församling och Skärgårdens Montissoriförskola.
Verksamheterna kommer därefter att få leva vidare på egna meriter.

Vi menar att det inte är godtagbart att man ensidigt drar ner på dagbarnvårdartjänster då det är en
verksamhetsform som av många uppskattas och efterfrågas. Däremot anser vi det befogat, för att leva
upp till lagens krav, att vi förstärker dagbarnvårdarna med förskollärareresurser.
Vi ser att barnomsorgsbehoven efter införandet av maxtaxan i de flesta kommuner och i enlighet med
kommunförbundets uppfattning ökar. I detta läge kan vi vara i ett stort behov av dagbarnvårdare för
att klara framtida behov.
Vi vill genomföra en ökad rättvisa gällande taxesystemet. Vi kommer att föreslå en närvarorelaterad
taxa, med ett antal steg. Taxan kan se ut som nedan redovisade och detta är ett förslag som
förvaltningen bör få i uppdrag att ekonomiskt beräkna kostnaden för. Naturligtvis kan man ha andra
intervaller i taxekonstruktionen, men denna princip ska vara den rådande. Självklart ska det även
införas närvarorelaterade taxor inom hela barnomsorgen.
Exempel på taxa för 4-5 åringar som är 1:a barn, under september till maj.
15 timmar

0%

0kr

16-22 timmar

15% av

maxtaxan

171

23-29 timmar

20%

"

228

30-36 timmar

30%

"

342

37-42 timmar

45%

"

513

43>

65%

"

741

Avslutningsvis menar vi att kommunen kraftfullt måste agera mot den underfinansiering som staten
tryckt på kommunerna. Redan är effekterna för Karlskronas del ca 7 miljoner kronor. Dessa pengar
hade behövts för att minska de stora barngrupperna.
Dessa medel bör kommunledningen omedelbart kräva att staten ersätter kommunen med i enlighet
med den finansieringsprincip som gäller mellan stat och kommun.
Med anledning av ovanstående föreslår undertecknade att barn och ungdomsnämnden för egen del
besluta
att allmän förskola för fyra- och femåringar ska omfatta 525 tim/år
att allmän förskola förläggs till perioden september t o m maj

att avslå begäran om rektors rätt att ge förtur i förskola om annan plats i allmän förskola inte kan
erbjudas

att
ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att ta fram kvalitetskriterier för godkännande
av förskoleverksamhet och att införa full etableringsfrihet för utförare av förskoleverksamhet.
att
barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram ett förslag till
resursfördelningssystem där timersättning utgår enligt följande: Beloppets storlek varieras utifrån
verksamhetsform, däremot ska skillnader i huvudmannaskap inte påverka beloppet, beloppet som
utgår ska följa det enskilda barnet. Att ovanstående även omfattar dagbarnvårdare och för förälder
som vårdar egna barn, under förutsättning att man tar emot minst ett utomstående barn.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås vidare att besluta under förutsättning att kommunfullmäktige
tillskjuter erforderliga medel
att 4 förskollärartjänster tillskapas from januari 03 för att
bedriva allmän förskola i
samverkan med familjedaghemmen
att

ge samtliga kooperativ en möjlighet att utöka sin verksamhet

att
en förskoleavdelning etableras i Tving, i kommunal regi, from januari 2003, till en beräknad
helårskostnad av brutto 1 155 000 kronor
att
en förskoleavdelning etableras i Fridlevstad, i kommunal regi, from januari 2003, till en
beräknad helårskostnad av brutto 1 150 000 kronor
att
en förskoleavdelning etableras i Sturkö, i kommunal regi, from januari 2003, till en beräknad
helårskostnad av brutto 1 425 000 kronor
att
en lokal förhyrs i Skrävle from 2003 till en beräknad helårskostnad av 225 000 kr, för att
kunna bedriva allmän förskola tillsammans med familjedaghemmen
att
en lokal förhyrs i Strömsberg from 2003 till en beräknad helårskostnad av
225 000 kr, för att kunna bedriva allmän förskola tillsammans med familjedaghemmen
Barn och ungdomsnämnden föreslås vidare begära att fullmäktige
att
tillstyrka ovanstående förslag till handlingsplan för införandet av allmän förskola för 4-5
åringar från 1 januari 2003
att
utöka barn och ungdomsnämndens budgetram medel om 8,2 miljoner kronor ( generella
statsbidraget) för 2003 för införande av allmän förskola för fyra- och femåringar

att
avgiften för barn i allmän förskola reduceras med kostnaden för de femton första timmarna
samt att motsvarande reducering görs för 4 – 5 åringar i familjedaghem som ej deltar i allmän
förskola.

att
ge barn och ungdomsnämnden i uppdrag att beräkna kostnaden för en närvarorelaterad taxa
och återkomma med framställan om utökad ram för 2003 för inkomstbortfall med anledning av
ovanstående avgiftsreducering
att
dessutom utöka Barn- och ungdomsnämndens ram med ytterliggare 1,5 miljoner kronor för
att kompensera helårseffekter av 2002 års genomförda utbyggnad av förskoleverksamheten till följd
av tidigare reformers införande
att
dessutom, i budget för 2003, anslå 300 000 kr för investering i inventarier till planerade
förskoleverksamheter
att
anmoda kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att hos regeringen begära full
kostnadstäckning av staten för de reformer som staten beslutat inom förskolans verksamheter
beräknat till 7,4 miljoner kronor för 03.
Claes Bothén, Kristdemokraterna

Karl-Gösta Svenson Moderaterna

Bo Palmgren, Centerpartiet

Jan-Olof Petersson , Folkpartiet
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P Olsson
T Karlsson
Rektorer
Intendenter
Akten
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2002.57 042
§ 49
Fördelning av reserverade medel samt tillskott som beslutats av
Kommunfullmäktige
I förvaltningens internbudget reserverades ursprungligen 2,8 mkr. Vid maj månads
utgång kvarstod 2,5 mkr. Reserven bör i likhet med ansökan om s k ”Wärnerssonpengar” användas för att öka personaltätheten i förskoleklass, fritidshem och grundskola. Genom beslut i Kommunfullmäktige i maj har tillskjutits 1,6 mkr som
tillfälligt sysselsättningsstöd samt 1,5 mkr för inköp av läromedel.
Vad gäller reserven och tillskjutna medel för tillfälligt sysselsättningsstöd är
ett antal åtgärder särskilt lämpliga såsom
- förstärkning till Nättraby rektorsområde
- förstärkning av organisationen i mottagande rektorsområde vid större omflyttningar inom kommunen
- förtidsanställning när personal slutar, är tjänstlediga, prövar annan sysselsättning
eller där utökning planeras under 2003 – under förutsättning att rektorsområdet
inte tvingas till anpassning i 2003 års budget
- en mindre del kan avsättas för ospecificerade personalförstärkningar där rektor
ansvarar för att behovet är tillfälligt eller att medel kan avsättas inom rektorsområdets budget under 2003
- under utbyggnad av förskolan kan en mindre summa avsättas för förstärkning i
ledningsorganisationen
- fristående skolor kan efter ansökan till förvaltningschefen ta del av reserverade
medel. Villkoret är att man kan visa ökad personaltäthet mellan läsåret 2000/01
och 2002/03, minst motsvarande sökt belopp. Högsta möjliga belopp är den
procentsats av 2,5 mkr som utgör friskolornas andel av kommunen elevantal.
Av tillskjutna medel för läromedelsinköp om 1,5 mkr kan ett mindre belopp avsättas
för inköp av vissa hjälpmedel/läromedel till barn med särskilda hinder eller särskilda
behov av stöd. Övriga medel fördelas enligt det ordinarie resursfördelningssystemet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att förvaltningens reserv på 2,5 mkr samt tilläggsanslag för tillfälligt sysselsättningsstöd på 1,6 mkr disponeras enligt följande:
- Nättraby rektorsområde tillförs 550 tkr
- Elevomflyttningar som ej beaktats i budget kompenseras med maximalt 1 mkr
- Förtida anställningar sker med maximalt 1 mkr
- Rektorsområden, inkl särskolan, tilldelas 1,1 mkr att fördelas enligt resursfördelningssystemet
- Ledningsorganisationen i Lyckeby samverkansområde förstärks under septemberdecember motsvarande 100 tkr
- Fristående skolor ges möjlighet att söka medel enligt ovannämnda villkor
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att alla tillskott villkoras av att mottagaren använder dem för ökad personaltäthet
att förändringar och förskjutningar mellan användningsområdena kan beslutas av
förvaltningschefen
att tilläggsanslaget för läromedel på 1,5 mkr fördelas med 250 tkr till inköp av
läromedel för barn med funktionshinder och särskilda behov och att 1 250 tkr
fördelas till rektorsområdena, inkl särskolan, i enlighet med resursfördelningssystemet.
Yrkanden
Bo Palmgren (c) yrkar avslag på första attsatsen och bifall till eget förslag
”att förvaltningens reserv på 2,5 mkr samt tilläggsanslag för tillfälligt sysselsättningsstöd på 1,6 mkr disponeras enligt följande:
- Nättraby rektorsområde tillförs 550 tkr
- Förtida anställningar sker med maximalt 1 mkr
- Rektorsområden, inkl särskolan, tilldelas 2,1 mkr att fördelas enligt resursfördelningssystemet
- Ledningsorganisationen i Lyckeby samverkansområde förstärks under septemberdecember motsvarande 100 tkr
- Fristående skolor ges möjlighet att efter ansökan till förvaltningschefen ta del av
reserverade medel. Villkoret är att man kan visa ökad personaltäthet mellan
läsåret 200/01 och 2002/03, minst motsvarande sökt belopp. Högsta möjliga
belopp är den procentsats av 2,5 mkr som utgör friskolornas andel av kommunens
elevantal.”
Magnus Johansson (s) yrkar avslag på Bo Palmgrens yrkande och bifall till
tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning och beslut
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Bo Palmgrens förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att förvaltningens reserv på 2,5 mkr samt tilläggsanslag för tillfälligt sysselsättningsstöd på 1,6 mkr disponeras enligt följande:
- Nättraby rektorsområde tillförs 550 tkr
- Elevomflyttningar som ej beaktats i budget kompenseras med maximalt 1 mkr
- Förtida anställningar sker med maximalt 1 mkr
- Rektorsområden, inkl särskolan, tilldelas 1,1 mkr att fördelas enligt resursfördelningssystemet
- Ledningsorganisationen i Lyckeby samverkansområde förstärks under septemberdecember motsvarande 100 tkr
- Fristående skolor ges möjlighet att söka medel enligt ovannämnda villkor
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att alla tillskott villkoras av att mottagaren använder dem för ökad personaltäthet
att förändringar och förskjutningar mellan användningsområdena kan beslutas av
förvaltningschefen
att tilläggsanslaget för läromedel på 1,5 mkr fördelas med 250 tkr till inköp av
läromedel för barn med funktionshinder och särskilda behov och att 1 250 tkr
fördelas till rektorsområdena, inkl särskolan, i enlighet med resursfördelningssystemet.
___________________
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2002.168 023
P Olsson
C Larsson
A Trulsson
G Nilsson
R/Särsk
R/Resurssk
Akten

§ 50
Tillsättning av tjänst som rektor inom Särskolans rektorsområde och
Resursskolan
Till en ledigkungjord tjänst som rektor i Särskolans rektorsområde och
Resursskolan hade vid ansökningstidens utgång 11 sökande anmält sig.
Efter en första genomgång av de sökandes meriter bedömde presidiet, fackliga
företrädare och förvaltningschefen att Christer Larsson, Ann-Marie Andersson,
Camilla Svensson, Peter Karlsson och Mats Olsson var de fem mest meriterade.
Dessa fem kallades till anställningsintervju den 3 juni respektive 4 juni 2002.
Enligt förvaltningschefens mening är Christer Larsson , 650114-2951, vid en
samlad bedömning den skickligaste för tjänsten som rektor inom Särskolan och
Resursskolan. Han uppfyller i hög grad de krav som i annonsen ställs på
tjänsteinnehavaren. Christer Larsson är väl meriterad och har ett stort kunnande om
och bred erfarenhet av lednings-, planerings- och utvecklingsarbete. Han har också i
hög grad de personliga egenskaper som en rektor behöver besitta.
Förvaltningschefens bedömning av Christer Larsson som utomordentligt lämplig för
denna tjänst delas av presidiet och fackliga företrädare.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att förordna Christer Larsson fr o m den 2 september 2002 och tillsvidare som
rektor inom Särskolans rektorsområde och Resursskolan.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att förordna Christer Larsson fr o m den 2 september 2002 och tillsvidare som
rektor inom Särskolans rektorsområde och Resursskolan.
_____________________
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2002.154 131
S Forss
A Eklund
Kommunfullm
Akten

§ 51
Yttrande över motion angående Stöd för föräldrar med utländsk bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden har för yttrande erhållit motion från Ingela Gånedahl,
Miljöpartiet de Gröna angående Stöd för föräldrar med utländsk bakgrund.
I motionen tas bl a upp svårigheten att uppfostra barn i en kultur man inte känner.
Många av kommunens invandrare har kommit hit som flyktingar och man behärskar
inte språket och koderna i det nya samhället. Varje förälder som kommer från en
annan kultur har problem med sin föräldraroll.
I motionen föreslås att en föräldrarådgivare skulle finnas till hands på en öppen
mottagning några timmar i veckan samt att kommunen kan samarbeta med någon
ideell organisation såsom Nya Frisam, Rädda barnen eller Röda korset. Rådgivaren
bör vara anställd av föreningen och arbeta i dess namn, medan kommunen står för
kostnaderna.
Miljöpartiet de Gröna föreslår Kommunfullmäktige besluta
att söka samarbete med en lämplig organisation och anslå medel för en
Rådgivningsmottagning för föräldrar med utländsk bakgrund.
Förslag till yttrande
Huvudfrågan i motionen är viktig, då en del familjer med utländsk bakgrund har
stort behov av stöd i sin föräldraroll. Några timmars rådgivning i veckan är dock inte
tillräckligt.
Det finns idag en arbetsgrupp där Sunnadalskolan, Rädda barnen och socialförvaltningen (FIA) samarbetar för att finna former för att ge föräldrar med utländsk
bakgrund ökad insikt om svenska samhällets värderingar, normer och syn på fostran.
Arbetsgruppen har gjort en kartläggning av målgruppens behov och vill i höst
starta ett s k dialogforum med olika teman som anknyter till fostran och föräldrarollen. Detta skall kunna utvecklas till exempelvis studiecirklar eller på sikt till andra
former av föräldraforum för intresserade föräldrar.
Med anledning av ovanstående anser Barn- och ungdomsnämnden att detta
samarbete ska få fortsätta och att i nuläget avvakta resultatet av det pågående arbetet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås yttra sig enligt ovanstående samt föreslå att
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionens huvudfråga om insatser för stöd till föräldrar med utländsk
bakgrund
att

i nuläget avslå förslaget om särskild rådgivningsmottagning.
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Yrkanden
Claes Bothén (kd), Karl-Gösta Svenson (m), Magnus Johansson (s) och Jan-Olof
Petersson (fp) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Arto Valtonen (v) yrkar bifall till motionen i sin helhet och att Kommunfullmäktige
beslutar
”att söka samarbete med en lämplig organisation och anslå medel för en rådningsmottagning för föräldrar med utländsk bakgrund.”
Propositionsordning och beslut
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget, biträtt av Claes Bothén, Karl-Gösta
Svenson, Magnus Johansson och Jan-Olof Petersson mot Arto Valtonens yrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

yttra sig enligt ovanstående samt föreslå att Kommunfullmäktige beslutar

att bifalla motionens huvudfråga om insatser för stöd till föräldrar med utländsk
bakgrund
att

i nuläget avslå förslaget om särskild rådgivningsmottagning.

__________________
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2002.195 289
S Ohlsson
Handikappförv
Akten

§ 52
Remissvar – Basanpassning av lägenheter i nyproduktion
Handikappförvaltningen har tagit fram ett förslag till basanpassning av lägenheter
i nyproduktion. Basanpassningen innebär att man anpassar nya bostäder för
människor med funktionshinder ett steg längre än vad gällande normer (Plan- och
bygglagen) kräver. I förslaget bedöms att föreslagna lösningar i nybyggnadsskedet
inte medför några nämnvärda kostnader, medan det i efterhand kan innebära
betydande kostnader.
I förslaget föreslås att tillgängligheten i kommunala lokaler ska motsvara minst den
nivå som rekommenderas i detta förslag.
Idag anpassas skolor och förskolor enligt norm vid nybyggnation och vid större
ombyggnader. Befintliga lokaler anpassas också utifrån individuella behov hos
enskilda barn/elever.
Det framtagna förslaget om basanpassning av lägenheter är en bra sammanställning
av gällande krav kompletterat med vissa ytterligare rekommendationer. Förslaget kan
därför, i de delar som är tillämpligt för Barn- och ungdomsförvaltningens lokaler,
med fördel användas vid nybyggnation och större ombyggnationer.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

besvara remissen enligt ovan.

Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

besvara remissen enligt ovanstående tjänstemannaförslag.

________________

19 juni 2002
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§ 53
Övriga ärenden
1.

Tack till Christina Mattisson

Ordföranden framför nämndens tack och överlämnar en gåva till Christina
Mattisson för det år hon varit 1:e vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.
Han betonar värdet av hennes intresse och engagemang i barn- och ungdomsfrågor
och hennes förmåga att på kort tid sätta sig in i nämndens olika verksamheter,
vilket nämnden uppskattar även i hennes nuvarande verksamhet som kommunalråd.
Christina Mattisson framför ett innerligt tack till ledamöter och ersättare samt
tjänstemän för ett lärorikt och givande år, med ett bra klimat i nämnden och en vilja
att hitta gemensamma lösningar. Hon berättar om ett studiebesök i skola 4 i Baltisjk
och framhåller att Barn- och ungdomsnämnden har en viktig roll i samarbetet
mellan denna skola och våra skolor i Karlskrona.
Förvaltningschefen tackar Christina Mattisson för det goda samarbetet, framför allt
för hennes stora intresse för barnomsorgsfrågor.
2.

Sommarhälsningar och tack

Ordföranden framhåller sin uppskattning av det breda engagemang och respekt för
varandra som finns hos alla ledamöter, trots ideologiska skillnader.
Ordföranden tackar även tjänstemännen för ett mycket bra jobb och utmärkta
beslutsunderlag för nämnden. Han uppskattar det goda samspelet mellan politiker
och tjänstemän. Ordföranden önskar samtliga en skön och avkopplande sommar.
Claes Bothén ger på borgerliga gruppens vägnar tjänstemännen en eloge för
goda beslutsunderlag och den respons som även oppositionen känner från
tjänstemännen.
Claes Bothén tackar särskilt ordföranden för hans sätt att leda nämnden vilket
bidrar till det goda klimatet och samarbetet mellan partierna.
Nämndens ledamöter och tjänstemän önskas en glad sommar.
Förvaltningschefen tackar å tjänstemännens sida för ett gott samarbete under
vårterminen och önskar alla en skön semester.
3.

Besök i Torhamn

Claes Bothén informerar om att ett antal vitryska barn är på sommarvistelse i
Torhamn under tiden 29 juni – 17 juni. Nämndens ledamöter är mycket välkomna
att besöka verksamheten.
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§ 54
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2002.223 005
§ 91
Avtal om privat användning av tjänstemobiltelefon

Kommunstyrelsen

2002.222629
§ 94
Hemställan om kommunens del i finansieringen av utvecklingsförslaget för Säljö
barnkoloni

Kommunfullmäktige

2001.115 042
§ 67
Karlskrona kommuns årsredovisning 2001

Kommunfullmäktige

2002.211 007
§ 68
Revisionsberättelse för 2001 samt beslut om
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

Kommunfullmäktige

2002.119 042
2002.196 042
§ 69
Budgetdirektiv 2003-2005 samt budget- och
verksamhetsuppföljning februari 2002

Kommunfullmäktige

2002.281 609
§ 72
Svar på motion om utbildningsresor för niondeklasser till Stutthoff i Polen.
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Utbildningsdepartementet

2002.205 619
Pressmeddelande – Utbildning för kunskap och
jämlikhet, regeringens utvecklingsplan för
kvalitetsarbete i förskola, skola och
vuxenutbildning
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Arbetsmiljöverket

2002.213 291
Besked efter inspektion den 23 maj 2002 av
Nättrabyskolan

Skolverket

2000.98 631
Beslut om återkallande av godkännande och
rätt till bidrag för en fristående grundskola
och förskoleklass Futurum i Karlskrona

kommun
Intagningsnämnden i
Karlskrona kommun
___________________

Sammanträdesprotokoll daterat 2002-05-22.

5 augusti 2002

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 5 augusti 2002
§ 55

Målstyrd barnomsorgsverksamhet

__________________

5 augusti 2002

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 15.00 – 16.00

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Magnus Johansson (s)
Claes Bothén (kd)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Nadja Medic (s)
Annicka Engblom (m)
Thomas Nilsson (m)
Karl-Gösta Svenson (m)
Arto Valtonen (v)
Bo Palmgren (c)
Jan-Olof Petersson (fp)

Tjänstgörande ersättare

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

fr o m kl 15.20
fr o m kl 15.15

Magnus Manhammar (s)
Ann-Louise Trulsson (m)
Per-Axel Persson (v)
Inga-Lill Siggelsten (kd)

fr o m kl 15.00-15.20

Ersättare

Inga-Lill Siggelsten (kd)

kl 15.20-16.00

Tjänstemän

Kurt Edvinsson
Solvig Ohlsson
Ingrid Bergström

tf barn- och ungdomschef
planeringschef
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Ulf Ebbesson

rektor/Holmsjö rektorsområde

Utses att justera

Claes Bothén

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-08-08

Underskrifter

Sekreterare

_______________________________________

Ordförande

_______________________________________

Paragraf 55

Justerare _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla 2002-08-08
Intygar i tjänsten

1

5 augusti 2002

2

2002.245 611
§ 55
Målstyrd barnomsorgsverksamhet
Claes Bothén (kd), Karl-Gösta Svenson (m), Bo Palmgren (c), Jan-Olof Petersson
(fp), Annicka Engblom (m) och Thomas Nilsson (m) har i skrivelse den 3 juli 2002
med stöd av kommunallagen 6 kap 18 § anhållit om ett extra sammanträde angående
barnomsorgsverksamheten i Holmsjö rektorsområde.
Rektor Ulf Ebbesson har inbjudits till nämnden för att informera om barnomsorgsverksamheten i området. Han redovisar omfattningen av förskoleverksamheten
i Holmsjö rektorsområde och hur antalet förskolor respektive dagbarnvårdare
är fördelat rent geografiskt. Vidare redovisas hur volymen omsorgstimmar minskat
och vilka åtgärder som vidtagits för att minska effekterna i budgeten.
Föräldrarna har i god tid informerats om förändringarna och erbjudits olika valmöjligheter till barnomsorg.
Då dagens sammanträde speciellt föranleds av det vikande barnunderlaget till
familjedaghemmet i Älmtamåla och konsekvenser av detta informerar rektor om de
diskussioner som förts i samverkansgrupp och med Kommunal sektion 14.
Förhandling och övertalighetsförhandling har skett våren 2002, med resultatet att
barnomsorgsverksamheten i Älmtamåla upphör i augusti månad. Berörd
dagbarnvårdare har erbjudits tjänst i Holmsjö rektorsområde med möjlighet att välja
på ett par
tjänster. Hon har tackat ja till en tjänst i familjedaghemsverksamheten i en gemensam
lokal i Nissastugan i Spjutsbygd fr o m den 1 september 2002.
Kurt Edvinsson redovisar sakläget, dels nämndens delegationsordning som säger
att rektor har beslutanderätt i dessa frågor och dels det ekonomiska ansvaret
som rektor har över budgeten.
Nämnden diskuterar ärendet. Det framhålles att rektor handlagt ärendet på ett
utmärkt sätt, men även att valfriheten för föräldrarna begränsas av ett vikande
barnunderlag och resursfördelningen. Både rektor och nämnd är eniga
om att såväl i Älmtamåla som i andra familjedaghem bedrivs en väl fungerande
verksamhet i en fin miljö och att det vore önskvärt att möjlighet fanns att behålla
verksamheten i Älmtamåla.
Den borgerliga gruppen ser det önskvärt med en större valmöjlighet för föräldrarna,
exempelvis med föräldrakooperativ och dylikt samt att resursfördelningen ses över
till nästa budget.
Ordföranden tackar Ulf Ebbesson för informationen och nämnden för en positiv
diskussion.
___________________

28 augusti 2002

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 28 augusti 2002
§ 56

Aktuell information
- Information från Sunna rektorsområde
- Handikappolitiska programmet

§ 57

Delegationsärenden

§ 58

Förslag till budget 2003 och planer för 2004-2005

§ 59

Förslag om upphandling av förskolor (sekretessärende)

§ 60

Disponering av budgetmedel för ohälsotal

§ 61

Kommentarer till personalförsörjningsplan för Barn- och
ungdomsförvaltningen

§ 62

Förslag till disposition av bank- och postgirokonton

§ 63

Övriga ärenden
- Information om ärenden
- Kvalitetsredovisning/utvärdering
- Antal obehöriga lärare
- Frågor om elevärenden (sekretessärenden)

28 augusti 2002

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 14.55

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Magnus Johansson (s)
Claes Bothén (kd)
Roland Andréasson (s)
Kerstin Andersén (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Nadja Medic (s)
André Gustavsson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Arto Valtonen (v)
Bo Palmgren (c)
Jan-Olof Petersson (fp)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Eva-Marie Malmgren (s)
Cecilia Eklund (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Ann-Louise Trulsson (m)
Lena Gustafsson (fp)

§§ 56-59 föredragning

Eva-Marie Malmgren (s)
Magnus Manhammar (s)
Cecilia Eklund (s)
Per-Axel Persson (v)

§§ 57-64

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Stefan Petersson
Solvig Ohlsson
Eva Magnusson-Larsson
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef ej § 59
utvecklingschef ej § 59
ekonomichef
planeringschef
PA-chef ej § 59
nämndsekreterare

Utses att justera

Eva-Britt Dahlström

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-09-04 kl 13.30

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Underskrifter

Sekreterare

1

§§ 57-64
§§ 57-64

§§ 56-59 föredragning
ej § 59

§§ 57-64
§§ 57-64

_______________________________________

Paragrafer 56-64
_______________________________________ Paragraf 59 omedelbar
justering
Justerare _______________________________________
Ordförande

28 augusti 2002

___________________________________________________________________________

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2002-09-05
Intygar i tjänsten

___________________________________________________________________________
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Rektor/Su
§ 56
Aktuell information
1.

Information från Sunnadals rektorsområde

Rektor Ulla Ståhl ger en kort information om hur ombyggnadsarbetena fortskrider på
skolan.
Vidare informerar Ulla Ståhl om att ca 80 % av eleverna har invandrarbakgrund,
med 47 nationaliteter. Många av dessa elever är dock födda i Sverige. En grupp som
ökar i Karlskrona är romer. Språkgrupperna är dock inte så många som
nationaliteterna. Elevtillströmningen inför hösten är 18 elever.
Skolan täcker behovet av modersmålslärare i de tre största språkgrupperna albanska,
bosniska och kroatiska. I de mindre språkgrupperna är behovet av lärare svårare att
tillgodose.
Biträdande rektor Marina Eriksson ger en kort presentation av sig själv och sin
bakgrund. Hon förmedlar ett mycket positivt intryck från sina första veckor på
Sunnadalsskolan, både vad gäller lärarnas inställning till sitt arbete och jobbet och
flexibiliteten i förberedelseklasserna. Vidare informerar hon om 6:ornas val, ca
hälften har valt idrottsprofil och hälften kulturprofil. Från år 4 till 9 väljer eleverna
i vilka elevdemokratigrupper de vill arbeta, t ex i grupper med ansvar för det nya
caféet, Sunna IF, matrådet m m.
Ordföranden tackar för informationen.
2.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera.
3. Välkommen
Ordföranden hälsar Stefan Petersson välkommen till nämnden och barn- och
ungdomsförvaltningen. Stefan skall vikariera som ekonomichef under Torsten
Karlssons tjänstledighet.
______________________
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§ 57
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Anställningsavtal personaladministrativ chef

2002.284 023

Förordnande av tf förvaltningschef

2002.16 023

Förordnande av tf förvaltningschef

2002.16 023

Anställningsavtal lekledare

2002.248 023

Anställningsavtal lekledare

2002.254 023

Anställningsavtal lekledare

2002.225 023

Lönetillägg för projektanställd utbildare

2002.22 024

Lönetillägg för planering och samordning av förskoleverksamhet

2002.22 024

Anställningsavtal vik rektor

2002.1 023

Anställningsavtal vik rektor

2002.9 023

Anställningsavtal bitr rektor

2002.3 023

Anställningsavtal rektor

2002.285 023

Lönetillägg för planerings- och schemaarbeten

2002.22 024

Lönetillägg för samordnaruppdrag

2002.22 024

Avslag på ansökan om skolskjuts

2002.132 623

Förordnande att biträda rektor med ledning, planering
och samordning av förskole- och fritidsverksamhet

2002.8 023

Lönetillägg för uppdrag som systemansvarig för
Journal 3

2002.22 024

Lönetillägg för uppdrag som systemansvarig för
Journal 3

2002.22 024
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forts § 57
Dispens för förskoleplacering före ett års ålder

2002.221 606

Ledighet för elev vid Sunnadals rektorsområde
Sekretessärende avseende särskilda stödinsatser
till Tant Grön

2001.222 606

Sekretessärende avseende särskilda stödinsatser
till Karlskrona Montessoriskolas fritidshem

2002.148 631

Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
____________________
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P Olsson
S Petersson
Kommunstyr.
Tekn nämnden
A-C Östbergh
Rektorer/intend.
Akten
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2002.196 042
§ 58
Budget 2003 och planer 2004-2005
Stefan Petersson redovisar budgetdirektiven från Kommunfullmäktige.
Nämnden skall ovillkorligen avlämna ett grundförslag till budget som ryms inom den
ekonomiska ram som nämnden tilldelats. Detta grundförslag skall beakta de
ekonomiska konsekvenserna av volymförändringar på grund av demografiska
förändringar. Dessutom har nämnden möjlighet att föreslå, under rubriken tilläggsförslag, enstaka åtgärder av kvalitetsförbättrande karaktär som bedöms som ytterst
angelägna.
Budgetdirektiven omfattar också ett stort antal att-satser med uppdrag till nämnderna
som skall klaras inom den tilldelade budgetramen. Fullmäktigebeslutet berör i
huvudsak Barn- och ungdomsnämnden i att-satserna 9, 10, 11 och 12.
I budgeten redovisas på vilka sätt kraven beaktas enligt budgetdirektivens att-satser.
Budgeten omsluter för närvarande cirka 737 mkr, varav kommunbidraget står för
662 mkr. Detta efter ett extra tillskott av medel, engångsanslag, på 1,5 mkr för
läromedel och 1,6 mkr temporärt statligt stöd till kommunernas sysselsättning.
Prognosen för 2002 pekar efter uppföljningen av första tertialet på ett 0-resultat
för helåret.
Ekonomiska ramar för 2003 – 2005 jämte kommentarer redovisas. Kommunbidraget
för 2003 blir ca 658,6 mkr i jämförelse med 2002 som ovan redovisats var 662 mkr.
Till detta kommer statsbidrag för personalförstärkningar i skolan (Wärnerssonpengar) och nämndens andel för att öka personaltätheten i skolan.
Vidare redovisas volym- och efterfrågeförändringar totalt och i jämförelse med år
2002 samt prognos över elevutvecklingen i friskolorna.
Kommentarer ges till verksamheterna
- förskoleverksamhet och barnomsorg
- grundskola
- särskola
- nämnd, administration och ledning
- IT
- Framtidens skola.
Tilläggsäskanden
Barnomsorgsreformerna
- helårseffekter av barnomsorgsreformer 2002, 1,5 mkr
- kompensation för avgiftsminskning pga allmän förskola för 4-5 åringar, 2 mkr
- införande av allmän förskola för 4-5 åringar fr o m 2003-01-01, 8,2 mkr
- investeringsanslag för inventarier till planerade förskoleverksamheter, 300 tkr.

28 augusti 2002
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forts tilläggsäskanden
Barnomsorg – demografisk ökning
- demografisk ökning av förskolebarn kräver vid 2003 års utgång 7-9 nya förförskoleavdelningar eller familjedaghem i motsvarande grad, vilket motsvarar en
helårseffekt av ca 6 förskoleavdelningar till en kostnad av 9 mkr samt investeringsmedel motsvarande 0,6 mkr.
Trafiksäkerhetsåtgärder
- åtgärder för ökad trafiksäkerhet vid Nättraby skola, 3 mkr.
Nämnden hemställer om ianspråktaganden ur befintliga resurser för 2003 avseende:
- Framtidens skola (ökade driftskostnader pga ombyggnad av Sunnadalsskolan)
1,4 mkr
- ökad städfrekvens vid skolorna 275 tkr
- merkostnader för maxtaxereformens införande 1,3 mkr
- statsbidrag för personalförstärkningar (Wärnerssonpengar) 3,1 mkr – efter samråd
med utbildningsförvaltningen.
Sammanfattning
Budgetförslaget förutsätter balans i ekonomin för 2002.
Särskilda insatser för att sänka ohälsotalen bland personalen har inletts under 2002.
Detta område kommer att prioriteras även under 2003.
Möjligheterna till stöd för barn med särskilda behov är avgörande för resultaten och
klimatet i verksamheten. Särskilda insatser har gjorts under 2002 och kommer att
fortsätta under 2003. Detta möjliggörs av att personalvolymen kan bibehållas med
minskat elevantal samt, inom barnomsorgen, av att ett särskilt statsbidrag för
kvalitetsarbete kopplats till maxtaxereformen.
Under 2003 kommer såväl servicenivån som den interna administrationen att
utvecklas med IT-stöd. Förvaltningen ser, även fortsatt kommungemensamma
utvecklingsprogram som ett viktigt stöd i IT-utvecklingen.
Insatser kommer att göras för att förebygga framtida rekryteringsproblem av
personalgrupper där utbildningsvolymerna är låga i förhållande till avgångarna.
Anpassningarna i den kommunala skolan till friskoleavgångarna har varit svåra att
klara under ett antal år. Under 2002 har den varit lättare att förutsäga och därför
kunnat mötas utan kvalitetspåverkan. Inför 2003 är det känt vilka fristående skolor
som kommer att vara verksamma, vilket ger goda möjligheter till att planera
organisationen i god tid.
Budgeten förutsätter full kostnadstäckning för de barnomsorgs- och förskolereformer
som införts under 2002 och kommer att införas under 2003.
Sist konstateras att förvaltningen inte har något eget kapital att disponera under
perioden.
Kurt Edvinsson redovisar MBL-förhandling.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna och till Kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 2003
och planer för 2004-2005.
Yrkanden
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Claes Bothén (kd) yrkar å borgerliga gruppens vägnar bifall till tjänstemannaförslaget samt därutöver ändringsförslag som rör
- familjen
- valfrihet för familjer och elever
- kvalitet i barnomsorg och skola
- stöd till elever med behov av särskilt stöd.
Borgerlig gruppen yrkar således att Barn- och ungdomsnämnden föreslår fullmäktige
1.att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att införa en barnomsorgspeng, enligt
ovanstående förslag
2.att införa möjligheten att få ekonomisk ersättning för vård av eget barn om man
samtidigt vårdar något ytterligare, enligt ovanstående förslag
3.att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att införa en elevpeng enligt
ovanstående förslag.
Därutöver lämnar borgerliga gruppen följande tilläggsförslag
4.att Barn- och ungdomsnämnden med anledning av ökat barnomsorgsbehov
begär tilläggsanslag om 20,7 mkr för år 2003 i enlighet med förvaltningens förslag
5.att Barn- och ungdomsnämnden begär tilläggsanslag om 10,4 mkr 2003 och om
totalt 23,4 mkr för år 2004 och 30 mkr för år 2005 för grundskolans behov.
Vidare föreslår borgerliga gruppen att Barn- och ungdomsnämnden för egen del
beslutar
6.att införa tillägg i elevpengen för bidrag till skolor som bedriver skolbarnsomsorg
och fritidshemsverksamhet
7.att för en ökad rättvisa införa en differentierad taxa inom barnomsorgen med
minst tre nivåer
8.att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag till riktlinjer för barngruppernas
storlek och ta fram en ekonomisk konsekvensbeskrivning av detta.
Propositionsordning och beslut
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget, vilket tillstyrkes av
socialdemokraterna och borgerliga gruppen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
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Ordföranden ställer därefter proposition på borgerliga gruppens yrkande 1.
Barn- och ungdomsnämnden avstyrker förslaget.
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens yrkande 2.
Barn- och ungdomsnämnden avstyrker förslaget.
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens yrkande 3.
Barn- och ungdomsnämnden avstyrker förslaget.
Borgerliga gruppens tilläggsyrkande 4 är i enlighet med förvaltningens förslag,
varför ordföranden ej tar upp detta till proposition.
Barn- och ungdomsnämnden tar ej ställning till borgerliga gruppens tilläggsyrkande
5, utan överlämnar detsamma till Kommunfullmäktiges budgetberedning.
Ordförande ställer proposition på borgerliga gruppens yrkande 6.
Barn- och ungdomsnämnden avstyrker förslaget.
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens yrkande 7.
Barn- och ungdomsnämnden avstyrker förslaget.
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens yrkande 8.
Barn- och ungdomsnämnden avstyrker förslaget.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

godkänna och till Kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år
2003 och planer för 2004-2005.

Vidare överlämnas till Kommunstyrelsens budgetberedning borgerliga gruppens
tilläggsyrkande 5, till vilket Barn- och ungdomsnämnden ej tar ställning, dvs
att begära tilläggsanslag om 10,4 mkr 2003 och om totalt 23,4 mkr för år 2004
och 30 mkr för år 2005 för grundskolans behov.
Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag, vilket bilägges
protokollet.
____________________
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2002.165 609
§ 59
Sekretessärende avseende upphandling av förskolor i Lyckeby, Nättraby, Jämjö
och Rödeby
Barn- och ungdomsnämnden har tagit del av tjänstemannaförslag i ärendet.
Ann-Louise Trulsson (m) anmäler jäv i ärendet och deltar ej i beslutet.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till upphandlingen av förskoleavdelningar i Lyckeby och
Nättraby i enlighet med tjänstemannaförslaget samt att, under förutsättning att
Kommunfullmäktige tillskjuter medel, nämnden ger Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att öppna verksamhet i egen regi med en avdelning i Rödeby
och en i Jämjö.
Arto Valtonen (v) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget och yrkar att samtliga
avdelningar öppnas i egen regi.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget kompletterat med förslag om upphandling
i egen regi mot Arto Valtonens yrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

upphandla förskoleavdelningar enligt förvaltningens förslag i Nättraby och
Lyckeby

att

under förutsättning att Kommunfullmäktige tillskjuter medel,
ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att öppna verksamhet i
egen regi med en avdelning i Rödeby och en i Jämjö.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Sekretessen hävs i samband med undertecknande av avtal med berörda parter
om förskoleavdelningar i Nättraby och Lyckeby.
__________________
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L Dehlin-Loftén
E MagnussonLarsson
S Petersson
§ 60
Akten
Disponering av budgetmedel för ohälsotal
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2002.57 042

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att i 2002 års budget avsätta 500 tkr för
åtgärder som kan minska ohälsotalen.
Under våren 2002 har en arbetsgrupp bestående av representanter för barn- och
ungdomskontoret, de fackliga organisationerna, kommunhälsan och försäkringskassan arbetat med frågor kring korta/långa sjukskrivningar och ohälsotal.
Gruppen har gjort en inventering i alla rektorsområden för att ringa in hur omfattande
sjukskrivningarna är och vilka grupper som är mest drabbade. Olika förslag och
åtgärder för att komma tillrätta med sjukskrivningarna/sänka sjuktalen har värderats.
Gruppen föreslår följande åtgärder:
1. att under hösten 2002 förstärka vissa personalgrupper i våra förskolor/skolor med
extra personalresurser, ökad grundbemanning med utgångspunkt från den statistik
och inventering som genomförts.
2. att följa upp insatserna under höstterminen med statistik och undersökningar för
att kunna se resultatet av dessa satsningar.
Följande personalgrupper/enheter föreslås ingå i åtgärderna:
- Särskolan (i samarbete med rektor utses någon enhet)
- Thunells förskola
- Spandelstorpsskolan
- Jändelskolan år 7-9
- Ett av de större köken (utses i samverkan med samordnade rektorer).
Redovisning av insatserna kommer att ske på nämndens sammanträde i februari
2003.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

godkänna ovanstående förslag till åtgärder samt

att

ovanstående redovisade personalgrupper/enheter ingår i insatsen.

____________________
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B-C Arnesson
Kommunledn.f.
Akten
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2001.135 029
§ 61
Kommentarer till personalförsörjningsplan för Barn- och ungdomsförvaltningen
Barn- och ungdomsnämnden har fått i uppdrag att precisera åtgärder för att möta
den ökade efterfrågan på personal inom bristyrken. För Barn- och ungdomsförvaltningens del är det framför allt tillgången till utbildade förskollärare och grundskollärare som kommer att vara begränsad. Enligt personalförsörjningsplanen för
åren 2001 – 2003 kommer vi att behöva rekrytera ca 40 förskollärare och ca 70
grundskollärare de närmaste åren.
Situationen är likartad för hela riket. En utökning av antalet utbildningsplatser
kommer inte att på kort sikt fullt ut kunna tillgodose behovet av lärare. Därför måste
kommunerna också inrikta sig på andra åtgärder.
För närvarande pågår ett antal åtgärder med syfte att tillgodose personalbehovet på
sikt:
- SÄL II-projektet; några lärare utan full behörighet går kompletteringsutbildning
- Barnpedagogisk utbildning för barnskötare; ca 25 barnskötare
- Aktiv rekrytering av lärarstudenter
Dessutom har en diskussion inletts med rektorerna om åtgärder för att trygga
personalförsörjningen genom att dels behålla och utveckla befintlig personal och
samtidigt bli en attraktiv kommun för nya lärare.
Riskanalys för olika personalkategorier redovisas, likaså att det lokala
utvecklingsavtalet med lärarförbunden ÖLA 00 innehåller flera utvecklingsområden som har betydelse för personalförsörjningen. En partssammansatt ÖLAgrupp följer utvecklingsarbetet i verksamheten och kan lämna förslag till förbättringar.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ge förvaltningen i uppdrag att, med stöd av rektorer och ÖLA-grupp, lämna
förslag till åtgärder för att trygga personalförsörjningen i förvaltningen
att

beakta eventuella kostnader för dessa åtgärder i internbudgetarbetet inför 2003.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
______________________
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2001.254 002
P Hansson
P Olsson
K Edvinsson
S Petersson
A Eklund
A-C Östbergh
B Gustafsson
Y Skärheden
Föreningsparbanken
Posten
Akten

§ 62
Disposition av bank- och postgirokonton
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2001-10-24, § 95 beslutat
om vilka personer som har rätt att disponera Barn- och ungdomsnämndens
bank- och postgirokonton.
Med anledning av förändrad bemanning på ekonomichefstjänsten föreslås
Barn- och ungdomsnämnden ändra tidigare beslut avseende Torsten Karlsson
som ersättes av vik ekonomichef Stefan Petersson.
Beslutet gäller som tidigare för Patrik Hansson, utan kontrasignering och
nedanstående personer, två i förening.
Yvonne Skärheden
Birgitta Gustafsson
Anja Eklund
Beslutet gäller följande konton:
Bankkonto
904 950 090-4
5220-7834
5110-2564

Stefan Pettersson
Per Olsson
Ann-Christin Östbergh
Kurt Edvinsson
Postgiro

37 88 97-3
486 93 03-0
486 92 03-2
487 27 01-0
476 23 02-0

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att komplettera ovanstående beslut avseende dispositionsrätt för Barn- och
ungdomsnämndens bank- och postgirokonton att gälla även för Stefan Petersson.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att

dispositionsrätten för ovanstående konton gäller för ……………………
Stefan Petersson

I enlighet med tidigare beslut 2001-10-24, § 95, gäller dispositionsrätten
ovanstående personer, två i förening (en ur respektive kolumn).
_____________________
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§ 63
Övriga ärenden
1.

Information om ärenden

Jan-Olof Petersson (fp) ställer frågor om inkomna skrivelser till och från nämnden
och möjligheten att lättare få tillgång till dessa.
Ordföranden redovisar ärendegången, hur förvaltningen bereder inkomna ärenden
samt möjligheten att ta del av ärendena via postlistor.
2.

Kvalitetsredovisning/utvärdering

Jan-Olof Petersson (fp) ställer frågor om kvalitetsredovisning/utvärdering.
Ordföranden meddelar att nämnden uppdragit åt arbetsutskottet och Jan-Olof
Petersson att tillsammans ta fram tydliga och utvärderingsbara mål inför kommande
kvalitetsuppföljningar av verksamheten.
Arbetsutskottet kommer senare i höst att arbeta med dessa frågor.
3.

Antal obehöriga lärare

Frågor ställes om tjänstetillsättningar inför hösten och i vilken omfattning antalet
obehöriga lärare anställts.
Förvaltningen får i uppdrag att redovisa detta till arbetsutskottet i september.
4.

Frågor om elevärenden

Jan-Olof Petersson (fp) ställer frågor om enskilda elevärenden.
Under sekretess informerar förvaltningschefen om nuläget.
Ärendena återkommer till arbetsutskottet.
_________________
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§ 64
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2002.119 042
§ 84
Delårsbokslut per den 30 april 2002

Kommunfullmäktige

2002.167 107
§ 83
Marknadsplan 2003-2005 för Blekinge Trafiken
AB

Kommunfullmäktige

2001.239 005
§ 85
Karlskrona kommuns policy för användning
av e-post, internet och telefoni

Kommunfullmäktige

2002.253 210
§ 87
Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona
kommun 2002-2010

Skolverket

2002.57 042
Beslut i ärende angående utbildningens innehåll
vid Nättraby Kunskapscentrum

Skolverket

2002.132 619
Skolverket i Växjö översänder granskning av
Barn- och ungdomsförvaltningens kvalitetsredovisning

Skolverket

2002.156 631
Beslut efter genomförd tillsyn över utbildningen
vid Tant Grön Musikugglan

Arbetsmiljöverket i Växjö

Svar på inspektionsmeddelande angående
Wämöskolan; Svar på åtgärder vidtagna med
anledning av arbetsplatsolycka inträffad i en
kemisal på skolan.
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Till Elevorganisationen i Sverige

2002.226 604
Skrivelse från Barn- och ungdomsförvaltningen,
Utbildningsförvaltningen, Kommunledningen,
Gymnasieskolornas elevråd och Ungdomsrådet
angående arrangemang av Elevriksdagen 2003 i
Karlskrona kommun

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

1998.292 609
Yttrande över ansökan om bygglov från Musikugglan för att bedriva högstadieverksamhet
inom Blåport (fd BK-staben).

Brita Kindestam-Mogreen

Tack för uppvaktningen på 50-årsdagen

Kerstin Svensson

Ordföranden framför en hälsning och ett varmt
tack från Kerstin Svensson för penninggåvan i
samband med pensionsavgången i juni samt den
festdag som anordnades i anslutning till denna.

_____________________

10 september 2002

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 10 september 2002
§ 65 Sekretessärende angående upphandling av förskolor i Lyckeby, Nättraby,
Jämjö och Rödeby
________________

10 september 2002

1

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 09.00 – 09.35

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Magnus Johansson (s)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Karl-Gösta Svenson (m)
Arto Valtonen (v)

Tjänstgörande ersättare

Eva-Marie Malmgren (s)
Annika Andersson (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Inga-Lill Siggelsten (kd)

Ersättare

Per-Axel Persson (v)

Tjänstemän

Per Olsson
Stefan Petersson
Solvig Ohlsson
Ingrid Bergström

Utses att justera

Eva-Britt Dahlström

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-09-10

Underskrifter

Sekreterare

ordförande
1:e vice ordförande

barn- o ungdomschef
ekonomichef
planeringschef
nämndsekreterare

_______________________________________
Paragraf 65

Ordförande

_______________________________________

Justerare _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2002-09-10
Intygar i tjänsten
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2002.165 609
§ 65
Sekretessärende avseende upphandling av förskolor i Lyckeby, Nättraby, Jämjö
och Rödeby
Barn- och ungdomsnämnden tog vid sammanträde 2002-08-28, § 59 beslut i ärende
avseende upphandling av förskolor i Lyckeby, Nättraby, Jämjö och Rödeby.
Vid detta tillfälle beslutade Barn- och ungdomsnämnden
att upphandla förskoleavdelningar enligt förvaltningens förslag i Nättraby och
Lyckeby
att

under förutsättning att Kommunfullmäktige tillskjuter medel,
ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att öppna verksamhet i
egen regi med en avdelning i Rödeby och en i Jämjö.

Då jävssituation uppstod vid beslutstillfället har ordföranden efter samråd med
förvaltningsledning och kommunjuristen i enighet med vice ordföranden och
andre vice ordföranden beslutat kalla till ett extra sammanträde.
Förvaltningschefen redovisar ärendegången från anbudsförfrågan och till
dagens sammanträde.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att beslutet den 28 augusti 2002, § 59 rivs upp med hänvisning
till jävssituationen.
Ordföranden föreslår vidare att nämnden beslutar i enlighet med ovan redovisade
beslut 28 augusti 2002, § 59.
Arto Valtonen (v) ifrågasätter sekretessförfarandet, men lämnar inga yrkanden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om upphandlingsärendet avseende upphandling
av förskolor i Lyckeby, Nättraby, Jämjö och Rödeby skall rivas upp.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske.
Ordföranden ställer därefter proposition på förslaget om upphandling av
förskoleavdelningar i Lyckeby och Nättraby i enlighet med tjänstemannaförslaget
samt att, under förutsättning att Kommunfullmäktige tillskjuter medel, nämnden ger
Barn- och ungdoms-förvaltningen i uppdrag att öppna verksamhet i egen regi med en
avdelning i Rödeby och en i Jämjö.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

upphandla förskoleavdelningar enligt förvaltningens förslag i Nättraby och
Lyckeby

att

under förutsättning att Kommunfullmäktige tillskjuter medel,
ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att öppna verksamhet i
egen regi med en avdelning i Rödeby och en i Jämjö.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Sekretessen hävs i samband med undertecknande av avtal med berörda parter
om förskoleavdelningar i Nättraby och Lyckeby. Avtalet bilägges protokollet.
_____________________

2002-09-16/AO
RAMAVTAL
UPPDRAGSGIVARE
Karlskrona kommun
Barn-och ungdomsnämnden.
Ö Hamngatan 7 B
371 83 Karlskrona
ANORDNARE
Tant Grön AB
Ola Sonas väg
371 93 Karlskrona
Mellan uppdragsgivaren och anordnaren är följande kontrakt
upprättat.
1 § Ramavtal
Anordnaren ska i enlighet med anbud (2002-06-05),
kravspecifikationer och kommersiella föreskrifter i
förfrågningsunderlaget (2002-04-09, se bilaga) på kommunens uppdrag
bedriva förskola med två avdelningar i Nättraby.
Avtalet gäller under de förutsättningar som anges i förfrågningsunderlaget.
2§
Kontraktshandlingar
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i
något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen
föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning.
I.
skriftliga ändringar och tillägg till detta kontrakt,
II. detta kontrakt,
III. kravspecifikation och förfrågningsunderlag med bilagor.
IV. anbud
3§
Avtalstid
Avtalet omfattar perioden den 1 januari 2003 tom den 31 december
2007. Avtalet kan komma att förlängas tom den 31 december 2009 om
barn-och ungdomsnämnden och anordnaren senast den 1 juni 2007 kommer
överens om det.
4§

Ersättning

Den överenskomna ersättningen utgörs av 50.18 kronor per timme (SEK) för högst 1360 timmar per
vecka. Momskompensation utgår (f.n. 6%).
I ersättningen ingår samtliga kostnader för verksamheten exklusive
administration avseende köhantering, taxa och kravhantering.
De reservationer för timpriset avseende barn i behov av särskilt
stöd samt allergistädning, som lämnats i anbudet avvisas av
uppdragsgivaren. Anordnaren har meddelats och accepterat detta under
upphandlingens gång.
5§
Kontaktperson
Anordnaren ska utse en kontaktperson som svara för de löpande
kontakterna med barn-och ungdomsnämnden och rektor under
avtalstiden. Rektor är kommunens kontaktperson.
6§
Utväxling av kontrakt
Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Kontraktet är upprättat i enlighet med barn-och ungdomsnämndens
beslut 2002-09-10, § 65, som vinner laga kraft 2002-10-02.

Karlskrona 2002-09-16
På barn-och ungdomsnämndens vägnar
……………………………………
Per Olsson
Barn-och ungdomschef

För anordnaren
……………………………………
……………………………………
……………………………………

2002-09-13/AO
RAMAVTAL
UPPDRAGSGIVARE
Karlskrona kommun
Barn-och ungdomsnämnden.
Ö Hamngatan 7 B
371 83 Karlskrona
ANORDNARE
Lyckå församling
Riksvägen 46
371 62 Lyckeby
Mellan uppdragsgivaren och anordnaren är följande kontrakt
upprättat.
1 § Ramavtal
Anordnaren ska i enlighet med anbud (2002-06-06),
kravspecifikationer och kommersiella föreskrifter i
förfrågningsunderlaget (2002-04-09, se bilaga) på kommunens uppdrag
bedriva förskola med en avdelning i Lyckeby.
Avtalet gäller under de förutsättningar som anges i förfrågningsunderlaget och kravspecifikationen.
2§
Kontraktshandlingar
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i
något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen
föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning.
I.
skriftliga ändringar och tillägg till detta kontrakt,
II. detta kontrakt,
III. kravspecifikation och förfrågningsunderlag med bilagor.
IV. anbud
3§
Avtalstid
Avtalet omfattar perioden den 1 januari 2003 tom den 31 december
2007. Avtalet kan komma att förlängas tom den 31 december 2009 om
barn-och ungdomsnämnden och anordnaren senast den 1 juni 2007 kommer
överens om det.
4§

Ersättning

Den överenskomna ersättningen utgörs av 40 kronor per timme (SEK) för högst 680 timmar per vecka.
Momskompensation utgår (f.n. 6%).
I ersättningen ingår samtliga kostnader för verksamheten exklusive
administration avseende köhantering, taxa och kravhantering.
5§
Kontaktperson
Anordnaren ska utse en kontaktperson som svara för de löpande
kontakterna med barn-och ungdomsnämnden och rektor under
avtalstiden. Rektor är kommunens kontaktperson.
6§
Utväxling av kontrakt
Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
Kontraktet är upprättat i enlighet med barn-och ungdomsnämndens
beslut 2002-09-10, § 65, som vinner laga kraft 2002-10-02.

Karlskrona 2002-09-16
På barn-och ungdomsnämndens vägnar
……………………………………
Per Olsson
Barn-och ungdomschef

För anordnaren
……………………………………
……………………………………
……………………………………

23 september 2002

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 23 september 2002
§ 66

Aktuell information
- Uppföljning av maxtaxa
- Köredovisning per den 31 augusti 2002
- Information om omfattningen av behöriga respektive icke behöriga lärare
hösten 2002
- Handikappolitiska programmet

§ 67

Delegeringsärenden

§ 68

Delårsbokslut per den 31 augusti 2002

§ 69

Begäran om förhandsbeslut om förskoleutbyggnad

§ 70

Yttrande över ansökan från Stiftelsen Ariadne om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasiesärskola i Kalmar kommun

§ 71

Anmälningsärenden

___________________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 11.20

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Magnus Johansson (s)
Claes Bothén (kd)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Annicka Engblom (m)
Karl-Gösta Svenson (m)
Bo Palmgren (c)
Jan-Olof Petersson (fp)

Tjänstgörande ersättare

Magnus Manhammar (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Per-Axel Persson (v)
Lena Gustavsson (c)

(§§ 66-70 föredragning)

Ersättare

Lena Gustafsson (fp)

(§§ 67-71 beslut)

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Stefan Petersson
Solvig Ohlsson
Eva Magnusson-Larsson
Anita Ottosson
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
vik ekonomichef
planeringschef
PA-chef
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare

Utses att justera

André Gustavsson

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-09-26 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande (§§ 67-71 beslut)

_______________________________________
Paragrafer 66-71

Ordförande

_______________________________________

Justerare
_______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2002-09-27
Intygar i tjänsten
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2001.474 047 (Maxtaxan)
S Ohlsson
Akten
§ 66
Aktuell information
1.

Uppföljning av maxtaxan

Solvig Ohlsson redovisar uppföljning av maxtaxan efter juni månads debitering.
Prognosen visade 20,2 mkr i inkomstbortfall, men en beräknad helårseffekt ger 21,5
mkr i bortfall, dvs en differens på 1,3 mkr.
Planerad/genomförd utbyggnad av förskolor år 2002 redovisas. Av planerade verksamheter har följande ej startat ännu: Sjöstierna, Ramdala samt två dagbarnvårdare.
Uppföljning av placeringar under föräldraledighet och arbetslöshet redovisas.
En prognos i juli 2001 pekade på 185 barn och utfallet i september 2002 är 198
barn.
En uppföljning av totalt antal placerade barn i barnomsorgen visar att antalet
under januari – augusti varierat mellan 800 och 971 i åldrarna 1-2 år och utfallet i
september är 990 barn.
För barn 3-5 år har antalet varierat mellan 1435 och 1901 och utfallet i september
är 1502 barn.
Barn i åldrarna 6-12 år har varierat mellan 2574 och 3058 och utfallet i september
är 3030 barn.
En uppföljning av snittimmar totalt i kommunen år 2002 visar att antalet timmar för
barn 1-2 år ökat från januari 28,52 till september 29,99.
För barn 3-5 år har timmarna ökat från januari 29,41 till september 30,32.
För barn 6-12 år har timmarna ökat från januari 14,01 till september 15,49.
Snittimmarna i kooperativen har för barn 1-2 år ökat från januari 32,08 till september
32,61. För barn 3-5 år har timmarna minskat från januari 34,24 till september 32,65.
För barn 1-5 år har timmarna minskat från januari 33,50 till september 32,65.
För barn 6-12 år har timmarna ökat från 16,98 till 17,01.
Snittimmarna har nästan överlag ökat i verksamheten. Vid en jämförelse med totala
antalet timmar september 2001 har timmarna ökat med 1,28 timmar.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
__________________
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forts § 66
S Ohlsson
Akten

3.

2002.93 611 (Köredovisning)

Köredovisning

Solvig Ohlsson informerar om köredovisning per den 31 augusti 2002.
Redovisningen omfattar samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende
förskolebarn i åldrarna 1-5 år är 24 barn och framtida känd väntelista t o m maj 2003
är 234 barn. Därav önskar 43 placering under arbetslöshet och 9 under föräldraledighet. 7 barn till arbetssökande finns i passiv kö.
Kön avseende skolbarn 6-12 år är 6 barn och framtida känd väntelista t o m maj 2003
är 24 barn. Dessutom finns 24 barn till arbetssökande i passiv kö.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
__________________
E MagnussonLarsson
I Bergström

4.

Behöriga respektive obehöriga lärare

Förvaltningen fick vid sammanträde 2002-08-28, § 63, i uppdrag att till
arbetsutskottets septembersammanträde redovisa tjänstetillsättningar inför hösten och
i vilken omfattning obehöriga lärare anställts.
Eva Magnusson-Larsson informerar om att 67 st 4-9 lärare anställts. 16 av dessa är
helt behöriga, 27 har lärarbehörighet (dock ej till tjänsten) 11 lärare fullföljer behörighetsgivande utbildning enligt godkänd utbildningsplan och 13 är obehöriga.
Samarbete sker med lärarhögskolorna för att intressera och rekrytera nya lärare till
kommunen. Likaså är förvaltningen aktiv vid jobbmässor och dylikt.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram lönesättningen
för nyanställda lärare jämfört med riket och jämförbara kommunen för redovisning
vid nästa sammanträde.
____________________
5.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera.
____________________
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§ 67
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Sekretessärende angående fritidshemsplats

2002.309 606

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendet.
_____________________
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P Olsson
S Petersson
K-styrelsen
Rapport
Akten

2002.119 042
§ 68
Delårsbokslut per den 31 augusti 2002
Barn- och ungdomsnämndens verksamheter totalt beräknas avvika från budget
med -400 tkr.
Internbudget/resursfördelning 2002
Under 2002 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som
togs fram till budget 2001. Denna skall ge rektorsområdena stabila budgetförutsättningar, genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets
start. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis. Avstämning och
justering av barnomsorgstimmar sker per tertial. Justeringar görs också för att
kompensera löneökningar som kommer under året.
En reserv för vissa justeringar samt för oförutsedda kostnader var vid årets början
budgeterad till 2,5 mkr. Under sommaren har stora delar av reserven (ca 2,0 mkr) tillsammans med s k Ringholmspengar och extra tillskott för läromedel fördelats ut till
kommunala skolor och barnomsorg samt till friskolor.
Utöver den ordinarie budgeten finns även medel för 6,5 nya barnomsorgsavdelningar
och 4 dagbarnvårdare för att täcka ökad efterfrågan på barnomsorg pga införandet av
maxtaxan.
Händelser under 2002
- Arbete pågår för att klarlägga effekterna av maxtaxan fr o m 2002, allmän förskola
för 4-5 åringar fr o m 2003 m m.
- Ombyggnadsarbeten för F-9 skola på Sunnadal och förprojektering av F-9 skola på
Trossö pågår.
Resultat per 2002-08-31 samt prognos per 2002-12-31
Periodens resultat för driftbudgeten är 29,8 mkr. Prognosen för hela året är –0,4
mkr.
Jämförelser mellan åren 2000 – 2002 redovisas.
Alla konsekvenser av maxtaxan, enligt fullmäktigebeslut, beskrivs i särskilda uppföljningar.
Prognosen visar avvikelser inom följande områden:
Barnomsorgsintäkter
- 1,3 mkr
Skolskjutsar
+ 0,1 mkr
Lokaler
+ 0,5 mkr
Facklig tid
- 0,2 mkr
Resursskolan
- 0,1 mkr
Resurscentrum
+ 0,1 mkr
Finansiella kostnader och intäkter + 0,7 mkr
Rektorsområdena
- 0,2 mkr

23 september 2002 6

Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten är på totalt 9,3 mkr efter ombudgetering med anledning av
tidsförskjutning för inventarier och utrustning till nya förskolor och Nättraby
kunskapscentrum. T o m augusti månad har inköp gjorts för 3 mkr.
Erfarenhetsmässigt görs de flesta inköp av inventarier under andra halvåret,
inför och i början av det nya läsåret, och anslagen kommer att utnyttjas fullt ut.
Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys redovisas i bilagor.
Driftbudgeten redovisas i nettobudget jämfört med nettoutfall.
Nyckeltal avseende antal omsorgstimmar, inskrivna barn, antal elever, antal skolskjutsbarn och öppen förskola med jämförelsetal augusti 2001 och bokslut 2001
samt augusti 2002 och prognos 2002 redovisas.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

överlämna budgetuppföljning för januari – augusti 2002 till kommunstyrelsen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att överlämna budgetuppföljningen för januari – augusti 2002 till
kommunstyrelsen.
__________________
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2001.211 042
S Ohlsson
P Olsson
S Petersson
K-styrelsen
Tekn nämnden
Akten

§ 69
Begäran om förhandsbeslut avseende fortsatt förskoleutbyggnad
I januari 2003 träder lagen om allmän förskola för 4-5 åringar i kraft. Barn- och
ungdomsnämnden tog i juni 2002 beslut om en handlingsplan för införandet av
denna verksamhet. För att tillskapa de nya förskoleplatser som behövs måste bl a nya
förskoleavdelningar startas. Detta innebär att nya lokaler måste iordningsställas.
Omfattningen av ombyggnationerna/nybyggnationerna varierar på de olika objekten.
Utöver behovet av nya förskoleplatser i samband med införande av allmän förskola
behövs ytterligare förskoleplatser för att möta demografiska förändringar, ökat
födelsetal och ökade volymer som följd av nya lagar och maxtaxereformen.
Då volymökningarna i vissa kommundelar är kännbara redan under senhösten 2002
är det angeläget att nödvändiga lokalanpassningar/tillbyggnationer/nybyggnationer
kan detaljplaneras och påbörjas under hösten för att vara klara vid årsskiftet eller så
snart därefter som är möjligt.
LOKALUTÖKNING
A. Allmän förskola
§ Rödeby – en förskoleavdelning startas i annex vid Tallbackens förskola.
Fritidshemmet flyttas till lokaler vid skolan genom utökning av en befintlig
paviljong.
§ Jämjö – en förskoleavdelning tillskapas i Folkets hus. Viss tillbyggnad
nödvändig.
§ Stengöl – förbättring av dagbarnvårdarlokal i Stengöls gamla skola, i första hand
hygienutrymmen.
§ Tving – då fritidshemmet flyttar till skolan kan lokalen användas som
förskolelokal. Komplettering av hygienutrymmen och förbättring av utemiljön
nödvändig.
§ Fridlevstad – en förskoleavdelning tillskapas genom att fritidshemmet flyttar
till lokaler i skolan. Vissa mindre kompletteringar behövs.
§ Sturkö – en förskoleavdelning tillskapas i gamla biblioteket mitt emot Sturkö
skola alternativt i dagcentralen på Sturkö.
B. Volymökning
Hasslö – två förskoleavdelningar tillskapas, möjliga förslag till lokalisering är på
Hasslöskolans tomt eller Tempelvägen (några hundra meter från skolan). Vid
placering på Tempelvägen behövs eventuellt en planändring. Båda förslagen
förutsätter en provisorisk lösning under byggtiden. Skolans mottagningskök ändras
till tillagningskök.
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C. Byte av lokal
Sunna – nyttjande av överytor i samband med Sunnadalsskolans ombyggnad, vilket
innebär att Smörblommans förskola i Kungsmarken flyttar till dessa lokaler och att
förskolans verksamhet görs Montessoriinriktad.
Total årshyra för samtliga redovisade objekt uppgår till ca netto 1 492 000 kronor.
Hyrorna är preliminära.
Verksamhetsdrift
Verksamhetsdriften i ovan nämnda förskolor under rubriken allmän förskola
beräknas till netto 3 225 000 kronor, enligt beräkningar i nämndens handlingsplan.
För verksamhetsdrift på Hasslö förskola krävs härutöver 1 800 000 kronor.
Övrigt
Ovan redovisade förslag finns samtliga med i Barn- och ungdomsnämndens
budgetförslag för åren 2003-2005. Dock kan den totala volymökningen bli
betydligt större än vad som finns redovisats, varför nämnden sannolikt återkommer
med förnyad framställning om ytterligare förskoleutbyggnad under 2003.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås för egen del besluta
1. att två förskoleavdelningar etableras på Hasslöskolans tomt enligt ovan redovisat
förslag
2. att det vid denna utbyggnad även tillskapas ett tillagningskök på Hasslö skola
3. att under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar om fortsatt utbyggnad
av förskoleverksamheten ge Barn- och ungdomschefen delegation att teckna
hyreskontrakt som löper på mer än ett år, för de objekt som redovisas i ärendet.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås dessutom hemställa att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta
4. att genomföra fortsatt utbyggnad av förskoleverksamhet enligt Barn- och
ungdomsnämndens ovan redovisade förslag
5. att Barn- och ungdomsnämndens budgetram för 2003 utökas för att täcka
uppkommande merkostnader till följd av denna utbyggnad
6. att medel för nya inventarier tas upp först i budgeten för år 2003
7. att Barn- och ungdomsnämnden får tillstånd att återkomma med en förnyad
framställan om eventuella ytterligare förskoleetableringar avseende år 2003 samt
8. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att projektera och genomföra av Barn- och
ungdomsnämnden föreslagna lokaletableringar.
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Yrkanden
Ordföranden och Claes Bothén (kd) yrkar gemensamt ändring av att-sats 1 till
att två förskoleavdelningar etableras på Hasslö enligt något av ovan redovisade
förslag.
Ordföranden föreslår vidare
att arbetsutskottet får i uppdrag att ta slutgiltigt beslut avseende etableringen
på Hasslö.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslagets att-sats 1 mot sitt och Claes Bothén
ändringsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ändringsförslaget.
Ordföranden ställer proposition på förslaget att arbetsutskottet skall ta slutgiltigt
beslut beträffande Hasslöetableringen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget om tillagningskök på
Hasslö skola.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget att ge förvaltningschefen
delegation att teckna hyreskontrakt som löper på mer än ett år, för de objekt som
redovisas i ärendet.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget till Kommunstyrelsen.
Borgerliga gruppen avstår från att delta i första och sista att-satserna i detta förslag
med hänvisning till röstförklaring.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda för egen del beslutat
1. att två förskoleavdelningar etableras på Hasslö enligt något av ovan redovisade
förslag
2. att arbetsutskottet får i uppdrag att ta slutgiltigt beslut avseende etableringen
på Hasslö
3. att det vid denna utbyggnad även tillskapas ett tillagningskök på Hasslö skola
4. att under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar om fortsatt utbyggnad
av förskoleverksamheten ge Barn- och ungdomschefen delegation att teckna
hyreskontrakt som löper på mer än ett år, för de objekt som redovisas i ärendet.
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Barn- och ungdomsnämnden föreslår dessutom Kommunstyrelsen hemställa
att Kommunfullmäktige beslutar
5. att genomföra fortsatt utbyggnad av förskoleverksamhet enligt Barn- och
ungdomsnämndens ovan redovisade förslag
6. att Barn- och ungdomsnämndens budgetram för 2003 utökas för att täcka
uppkommande merkostnader till följd av denna utbyggnad
7. att medel för nya inventarier tas upp först i budgeten för år 2003
8. att Barn- och ungdomsnämnden får tillstånd att återkomma med en förnyad
framställan om eventuella ytterligare förskoleetableringar avseende år 2003 samt
9. att ge Tekniska nämnden i uppdrag att projektera och genomföra av Barn- och
ungdomsnämnden föreslagna lokaletableringar.
Röstförklaring
Borgerliga gruppen lämnar röstförklaring avseende ovanstående ärende. Röstförklaringen bilägges protokollet.
______________________
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2002.287 631
Skolverket
A Ottosson
R/Sä
S Petersson
Akten

§ 70
Yttrande över ansökan från Stiftelsen Ariadne om statlig tillsyn och rätt till
bidrag till en fristående gymnasiesärskola i Kalmar kommun
Barn- och ungdomsnämnden har av Skolverket beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan om start av fristående gymnasiesärskola i Kalmar.
Stiftelsen Ariadne har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till
en fristående gymnasiesärskola i Kalmar från och med läsåret 2003/2004.
Stiftelsen ansöker om att kommande läsår (augusti 2003) få starta en
gymnasiesärskola; Kvarnlyckans skola i Kalmar kommun. Verksamheten skall
bedrivas utifrån Waldorfpedagogiken och utbildningen skall följa Lpf 94.
Kvarnlyckans skola avser att följa Skolverkets föreskrifter om kursplaner för
yrkesträning inom individuella program i gymnasiesärskolan och kärnämnen för
nationella och specialutformade program i gymnasiesärskolan.
Skolan kommer att som betyg/intyg ge eleverna läsårsbrev som bl a innehåller teman
som eleven arbetat med under året, praktikperioder, något om hur eleven arbetat med
sig själv samt framåtblick med förslag på något eleven behöver arbeta mer med.
Till grund för elevprognosen för Kvarnlyckans skola ligger närheten till
Kvarnlyckans ungdomsboende samt externa elever. Fullt utbyggd kommer skolan att
undervisa fyra elever från boendet och tre externa.
I den ekonomiska kalkyl som bifogas ansökan för läsår 1 framgår att kostnaden per
elev beräknas till 259.000 kronor per läsår. För elever i Karlskrona kommun varierar
kostnaden per elev och läsår mellan 182.000 kronor och 275.000 kronor beroende på
vilket program eleven deltar i. Bidragets storlek förutsätter en dialog mellan
kommunen och den fristående skolan innan skolan beslutar om mottagande av elev
från Karlskrona. I princip bör den fristående skolan inordnas i samma resursfördelningssystem som de kommunala skolorna.
En gymnasiesärskola med Waldorfpedagogik ger de elever som idag går i grundsärskola med denna pedagogik en kontinuitet som är till gagn för deras utveckling och
lärande.
Barn- och ungdomsnämnden ser positivt på etablering av en gymnasiesärskola med
Waldorfpedagogik som omfattar hela skolåldern och med inriktning på elever i
behov av särskilt stöd.
Vid en samlad bedömning tillstyrker Barn- och ungdomsnämnden att inkommen
ansökan beviljas av Skolverket.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att till Skolverket lämna yttrande enligt ovan.
---------------------
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Anita Ottosson fick vid arbetsutskottets sammanträde i uppdrag att till nämnden
ge en information om Waldorfpedagogiken. Hon informerar i korthet om huvuddragen i denna pedagogik samt att det finns 30 Waldorfskolor i Sverige, de flesta
friskolor.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

till Skolverket lämna yttrande enligt ovan.

______________________
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§ 71
Meddelanden
Skolverket

20002.289 619
Nationell utvärdering av grundskolan våren
2003. I Karlskrona kommun har Tullskolan
valts ut att delta i utvärderingen.

Skolverket

2002.304 049
Kommunblad med jämförelsetal för huvudmän.

Miljö- och byggnadsnämnden

1998.292 609
§ 241
Ändrad användning till grundskoleverksamhet
på fastigheten Ingenjören 4.
Sökande: Tant Grön Musikugglan.

Miljö- och byggnadsnämnden

1998.292 609
§ 242
Ändrad användning till skolmatsal på fastigheten
Ingenjören 4.
Sökande: Tant Grön Musikugglan.

_____________________

23 oktober 2002

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 23 oktober 2002
§ 72 Aktuell information
- Information från Fågelmara rektorsområde
- Budgetuppföljning september 2002
- Handikappolitiskt program
- Ledartäthet
§ 73 Delegeringsärenden
§ 74 Hyresavtal Hästö förskola (utgår)
§ 75 Yttrande över förslag till reviderat Handikappolitiskt program
§ 76 Sammanträdesplan för Barn- och ungdomsnämnden år 2003
§ 77 Yttrande över motion kring utökad skolskjutsrättighet (återremiss)
§ 78 Kurser och konferenser
§ 79 Övriga ärenden
- Utvärdering av Skolplanen
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23 oktober 2002

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 11.10

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Claes Bothén (kd)
Kerstin Andersén (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Annicka Engblom (m)
Thomas Nilsson (m)
Karl-Gösta Svenson (m)
Arto Valtonen (v)
Bo Palmgren (c)
Jan-Olof Petersson (fp)

Tjänstgörande ersättare

Eva-Marie Malmgren (s)
Magnus Manhammar (s)
Cecilia Eklund (s)
Marie-Louice Norethun (m)

ordförande
2:e vice ordförande

fr 10.30 beslutssmtr

fr 11.00 beslutssmtr

Ersättare

Ann-Louise Trulsson, (m)
Peter Rihs (kd)

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Stefan Petersson
Solvig Ohlsson
Claes-Urban Persson
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef § 72
ekonomichef
planeringschef
planeringssekreterare
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Magnus Hjort
Kersten Tyrberg
Anders Jonsson

rektor/Fågelmara
rektor/Fågelmara
lärare/Fågelmara

Utses att justera

Kerstin Andersen

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-10-29 kl 14.00

Underskrifter

1

Sekreterare

_______________________________________

Ordförande

_______________________________________

Paragrafer 72-80

Justerare
_______________________________________
___________________________________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2002-10-30
Intygar i tjänsten
__________________________________________________________________________________
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R/Fågelmara
A Jonsson
§ 72
Aktuell information
1.

Information från Fågelmara rektorsområde

Rektorerna Kerstin Tyrberg och Magnus Hjort ger tillsammans med läraren Anders
Jonsson en information om Fågelmara rektorsområde.
Samverkansområdets ledarvision är Det meningsfulla lärandet, som innefattar
ansvar, respekt, bemötande, elevinflytande, trygghet, samverkan, glädje, lust,
ärlighet, delaktighet, jämställdhet och engagemang.
Skolledningen och några lärare från området ingår i ett nätverk tillsammans med
Skolverket som arbetar med kvalitetsfrågor/redovisningar.
Ett stort gemensamt arbete i samverkansområdet är insatser och resurser för barn i
behov av särskilt stöd.
I Ramdala står snart ett nytt bibliotek klart samt en ny förskola. I Ramdala förskoleverksamhet arbetar man mycket efter Reggio Emiliapedagogiken och lägger stor vikt
vid motorikträning. I Ramdala skola tillämpas Reading Recovery metoden.
I Skrävle finns dagbarnvårdarverksamhet och skola för år 1-6. En mycket aktiv
föräldraförening finns i området.
I Fågelmara förskola arbetar man mycket med Reggio Emiliopedagogik. Personalen
jobbar i nätverk bl a med Ramdala. Skolan har elever i år 1-6 och man jobbar mycket
med samarbete över klassgränserna. Många barn deltar i fritidsverksamheten.
Förutom i skolan erbjuds föräldrarna utvecklingssamtal även på fritids. Det finns en
väl fungerande föräldraverksamhet/ skolråd och ett livaktigt elevråd.
Seniorverksamheten i området har fallit mycket väl ut.
Eleverna i år 7-9 går på Jändelskolan. Profilen för skolan är internationalisering,
idrott och hälsa. Eleverna arbetar mycket med A-tid, dvs arbete under eget ansvar.
För att ge eleverna större insikt i det meningsfulla lärandet och skapa större elevinflytande har Läroplan för grundskolan köpts in till eleverna. Föräldramedverkan i
skolrådet fungerar bra.
Ordföranden tackar för informationen som lägges till handlingarna.
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2002.119 042 Budgetuppfölj.
2002.201 026 Ledartäthet
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2.
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Budgetuppföljning september 2002

Stefan Petersson redovisar ekonomisk uppföljning av budget per den 30 september
2002.
En samlad bedömning är att förvaltningens resultat för 2002 slutar på +/-0.
Följande punkter redovisas:
- barnomsorgsintäkter
- skolskjutsar
- lokaler
- facklig tid
- Resurscentrum
- Resursskolan
- finansiella kostnader och intäkter
- rektorsområdena

- 1,3 mkr
+ 0,1 mkr
+ 0,5 mkr
- 0,2 mkr
+ 0,1 mkr
- 0,2 mkr
+ 0,8 mkr
+ 0,2 mkr

Investeringsbudgeten är på totalt 9,3 mkr. T o m september månad har inköp gjorts
för 3,7 mkr. Erfarenhetsmässigt görs de flesta inköp av inventarier under andra halvåret och anslagen kommer att utnyttjas fullt ut.
Nämnden lägger informationen till handlingarna.
3.

Handikappolitiskt program

Inget nytt finns att rapportera.
P Olsson
Akten

4.

Ledartäthet

Förvaltningarna har från Kommunledningsförvaltningen fått i uppdrag att redovisa
behovet av ledartäthet, för att uppfylla kravet att vara en god ledare. Kommunledningsförvaltningen anser att 25 anställda per ledare är optimalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i nuläget en ledartäthet på ca 40 medarbetare
per chef. En rimlig målsättning är ca 30 medarbetare per chef i förvaltningen.
Ledaruppdraget ser olika ut i olika verksamheter beroende på de lokala förutsättningarna och olika typer av administrativ avlastning. Det finns verksamheter där en
ledarförstärkning redan har genomförts och där målsättningen om 30 anställda per
chef är uppnådd.
I en handlingsplan presenteras målsättningen 30 medarbetare per chef, vilket innebär
att Barn- och ungdomsförvaltningen behöver rekrytera 3 chefer per år under en
femårsperiod med början år 2003. I handlingsplanen ingår förutsättningen att införa
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ett ”trainee-ledarskap” som tidsbegränsas under en 3-årsperiod. ”Trainee-rektorerna”
skall omfattas av de krav som ställs på arbetsledare och chefer i Karlskrona kommun
inom personalområdet. Tanken är att dessa rektorer kan internrekryteras i
förvaltningen och att detta kan utgöra en karriärväg.
Parallellt med internrekrytering bör ordinarie rektorer anställas.
Kostnader för att nå målet 30 medarbetare per chef uppgår till 1.762.000 kronor
per år i 5 år, dvs totalt 8,8 mkr i 2002 års lönenivå. Det innebär att 1 ordinarie rektor
och 2 ”traineerektorer” anställs per år under denna period.
Ordföranden tar informationen till protokollet.
I samband med ovanstående framhåller nämnden följande:
- ledarskapsprofil och ansvarsområde bör beaktas (blir ärende i nya nämnden)
- viktigt att medarbetare blir mer delaktiga
- viktigt att avlasta rektor
- viktigt att ledningsorganisationen får en bred politisk förankring.
_____________________

23 oktober 2002
§ 73
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Beslut om etablering av två förskoleavdelningar på
Hasslöskolans tomt

2001.211 042

Beslut om lön för nyanställd personal

2002.24 024

Beslut om extra resurser för särskilt stöd till Stumholmens
föräldrakooperativa förskola för tiden 021015-021231
2002.338 630
Beslut om lov mer än 10 dagar i följd för elever i
Nättraby rektorsområde
Beslut om anpassad studiegång för elev i Nättraby
rektorsområde
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2002.335 282
§ 74
Hyresavtal Hästö förskola
Ärendet utgår.
_________________
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2002.290 731
S Ohlsson
Handikappförvaltningen
Akten

§ 75
Yttrande över förslag till reviderat Handikappolitiskt program
Barn- och ungdomsnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på ”Förslag
till Handikappolitiskt program för Karlskrona kommun”.
Det tidigare Handikappolitiska programmet för 1999-2002 har varit utgångspunkten i
Karlskrona kommuns arbete med att få kommunen mer tillgänglig. Det reviderade
programmet bygger vidare på det tidigare programmet och dess långsiktiga strategi.
Konkreta åtgärder inom varje aktuell regel har arbetats fram.
Varje nämnd och styrelse ansvarar inom sitt område för att det Handikappolitiska
programmets mål fullföljs och att erforderliga medel ställs till förfogande så att
angivna åtgärder blir vidtagna. Vidtagna åtgärder skall årligen redovisas till
Kommunala Handikapprådet och Handikappnämnden.
Det Handikappolitiska programmet följer FN:s standardregler och knyts under
följande rubriker samman med inriktningsmål och effektmål:
- Ökad medvetenhet
- Stöd och service
- Tillgänglighet
a) Fysisk miljö
b) Information
- Utbildning
- Arbete
- Kultur
- Rekreation och idrott
- Policy och planering
- Handikapporganisationer
- Personalutbildning.
I förslag till yttrande framgår att det Handikappolitiska programmet är ett av flera
styrdokument inom detta område som Barn- och ungdomsnämndens verksamheter
omfattas av.
Barn i behov av särskilt stöd är ett prioriterat område inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Insatser av olika karaktär görs i stor omfattning för att
underlätta dessa barns vistelse i skola och barnomsorg. Arbetet med att ytterligare
förbättra förutsättningarna för dessa barn pågår ständigt. Exempel på detta är förutom
fysiska förbättringar på fler enheter, även inrättande av fler tjänsten inom den
specialpedagogiska sfären. Ett exempel på arbete som pågår är kvalitetssäkring av
mathanteringen för de allergiska och överkänsliga barnen.
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Med hänvisning till ovanstående ställer sig Barn- och ungdomsnämnden bakom
förslaget till Handikappolitiskt program och ser det som en del i det arbete som redan
pågår inom nämndens ansvarsområde.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

lämna yttrande över förslaget till Handikappolitiskt program enligt ovan.

Yrkanden
Claes Bothén (kd) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget vilket bifalles av Claes
Bothén.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_________________

23 oktober 2002

10

2002.334 006
BUN:s ledamöter
BUN-kontoret
Rektorer
§ 76
Intendenter
Sammanträdesplan för Barn- och ungdomsnämnden år 2003
Adm centrum
Samverkansgrp Förslag till sammanträdesplan för år 2003 har upprättats av Barn- och ungdomsMassmedia
kontoret.
Förvaltn via
nämndsekr
Beslutsförslag
Resursc.
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
Utveckl.c.
nämndens oktobersammanträde.
Psilander Graf.
Akten
---------------------------Arto Valtonen föreslår att nämnden fortsätter att förlägga vissa sammanträden
ute i verksamheten.
Ordföranden meddelar att så kommer att ske med den nya nämnden.
Barn- och ungdomsnämnden fastställer förslaget till sammanträdesplan
för år 2003.
___________________
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2002.155 623
C-U Persson
I Bergström
§ 77
Yttrande över motion kring utökad skolskjutsrättighet
Barn- och ungdomsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motion av Ingrid
Hermansson (c) i vilken föreslås att kommunen utreder rätt till skolskjuts för elever
som väljer att gå i annan skola än den man tillhör rent geografiskt.
Förslag till yttrande
I dag gäller att familjen får stå för de transportkostnader som uppstår om eleven
väljer annan skola än den som man geografiskt tillhör. Denna regel gäller såväl
kommunala som fristående skolor.
Att ge rätt till skolskjuts vid val av annan skola ger omfattande ekonomiska och
praktiska konsekvenser. En grov uppskattning ger merkostnader om 4 mkr årligen.
De fordon som krävs för denna utökade skolskjutsorganisation finns inte på
marknaden idag.
Argumenten som motionären framför, att valet av skola inte är fullt tillgängligt pga
ekonomiska skäl för den enskilda familjen är säkert fullt giltiga.
Barn- och ungdomsnämndens bedömning är dock att den reform som motionären
föreslår ej ryms inom nuvarande ramar. I Sverige totalt finns inte några kommuner,
utom storstäderna, som erbjuder sådana generösa skolskjutsregler.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås hemställa att Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad med ovanstående yttrande.
Yrkande
Claes Bothén (kd) yrkar återremiss av ärendet med uppdrag att ta fram underlag
för kostnader för att alla elever som väljer annan skola än anvisad, skall kunna
erhålla skolskjuts med allmänna kommunikationer (busskort).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så ej skall ske.
Ordföranden ställer proposition på Claes Bothéns förslag om återremiss.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat att återremittera ärendet
med uppdrag att ta fram underlag enligt Claes Bothéns förslag.
_____________________

23 oktober 2002

B Palmgren
I Bergström
§ 78
Kurser och konferenser
Kommunförbundet Kronoberg har översänt inbjudan till konferens angående
Styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten.
Tid och plats: 27 november 2002 i Ronneby.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att två från socialdemokratiska
och V-gruppen och två från borgerliga gruppen får delta i konferensen.
Bo Palmgren anmäler sitt intresse för konferensen. Övriga anmäler sig senast
den 28 oktober till Ingrid Bergström.
____________________
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§ 79
Övriga ärenden
1.

Utvärdering av Skolplanen

Jan-Olof Petersson (fp) tar upp från om utvärdering av skolplanen, vilket bör göras
innan mandatperioden är slut.
Ordföranden är ense med Jan-Olof Petersson och återkommer i ärendet.
2.

Avbrott i nämndsarbetet

Ordföranden och övriga nämndsledamöter önskar Magnus Manhammar lycka till
med sin kommande jordenruntresa. Magnus Manhammar beräknar vara tillbaka
i Sverige i april 2003.
__________________
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§ 80
Meddelanden
Skolverket

2001.160 047
Statsbidrag till personalförstärkningar i
skola och fritidshem bidragsåret
2002/03 (SFS 2001:36 och SKOLFS 2002:14).
Karlskrona kommun erhåller 13.025.000
kronor för bidragsåret 2002/03.

Skolverket

2001.474 047
Information om statsbidrag till kommuner
som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Till Skolverket

2001.160 047
Uppföljning av personaltäthet, kostnader och
statsbidrag med anledning av personalförstärkning i förskoleklass, grundskola,
särskola, fritidshem och gymnasieskola
bidragsåret 2001/92.

Statistiska centralbyrån

Tabeller med preliminära utfallet av
beräkningen av statsbidrag för maxtaxa inom
förskola och skolbarnsomsorg år 2003.

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2002-05-23.

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2002-09-19.

Intagningsenheten, gymnasieskolan

Intagning till gymnasieskolan läsåret
2002/2003.
Verksamhetsberättelse, statistik.

_________________________

20 november 2002

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 20 november 2002
§ 80 Aktuell information
- Information om Fridlevstads rektorsområde
- Rapport nr 13/2002 - Resultat av tester och ämnesprov
- Rapport nr 12/2002 - Betyg, behörighet och studieresultat
- Rapport nr 11/2002 – Kvalitetskriterier i fritidshem, fokusgrupper
- Handikappolitiska programmet
- Information om Ungdomsrådets arbete mot rasism och främlingsfientlighet (utgår – kommer i december)
§ 81 Delegeringsärenden
§ 82 Budgetuppföljning per 31 oktober 2002
§ 83 Återremitterat ärende angående yttrande över motion om busskort eller
skolskjuts vid val av annan skola än inom det geografiska upptagningsområdet
§ 84 Kurser och konferenser
§ 85 Meddelanden
§ 86 Sekretessärende
_________________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 14.25

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Magnus Johansson (s)
Claes Bothén (kd)
Kerstin Andersén (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Annicka Engblom (m)
Thomas Nilsson (m)
Karl-Gösta Svenson (m)
Arto Valtonen (v)
Bo Palmgren (c)
Jan-Olof Petersson (fp)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Per-Axel Persson (v)
Ann-Louise Trulsson (m)
Inga-Lill Siggelsten (kd)
Lena Gustafsson (fp)

ordförande fr o m § 80 beslutssmtr
ordförande §§ 80-84 föredragning
1:e vice ordförande beslutssmtr
2:e vice ordförande

§§ 80-84 föredragning

§§ 80-84 föredragning

fr o m § 80
§§ 80-82 föredragning
fr o m § 80

Ann-Louise Trulsson, (m)
Lena Gustafsson (fp)

del av § 80, 81-84 föredragning

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Ann-Christin Östbergh
Claes-Urban Persson
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
ekonom
planeringssekreterare
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Leif Petersson
Sven Björkander
Margareta Bjarke
Gunilla Ingestad

rektor/Fridlevstad
rektor/Fridlevstad
specialpedagog
kurator

Utses att justera

Annicka Engblom §§ 80-84 föredragning
Claes Bothén §§ 80-86 beslutssmtr

§§ 80-84 föredragning

20 november 2002 2

Justeringens plats
och tid

Underskrifter

Sekreterare

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-11-20 (§ 86) respektive
2002-11-27 kl 09.30 (övriga paragrafer)
_______________________________________ Paragraf 86
omedelbart justerad

Paragraferna 80-85
Ordförande

föredragning______________________________

Ordförande

beslutssmtr

Justerare

_______________________________________
_______________________________________

_________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
§ 86 2002-11-21, §§ 80-85 2002-11-28
Intygar i tjänsten
__________________________________________________________________________________
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R/Fridlevstad
§ 80
Aktuell information
1.

Information om Fridlevstads rektorsområde

Rektor Leif Petersson informerar om arbetet med att hjälpa elever med läs- och
skrivproblem på högstadiet, som går ut på att eleverna får lyssna mera och på detta
sätt träna upp sin auditiva förmåga. Detta innebär att eleverna får en annan
inlärningsteknik som även hjälper dem i andra sammanhang. Vidare informeras om
ett datoriserat system att lämna omdömen om eleverna. En vecka innan
utvecklingssamtalet med föräldrarna får dessa omdömet till sig för att sedan kunna
diskutera med läraren.
En ny förskola håller på att etableras i Tving, som trots detta kan behålla 6
dagbarnvårdare.
Fritidshemmet kommer därmed att flytta till skolan.
Rektor Sven Björkander informerar om Fridlevstads skola och barnomsorgen i
området.
Det pågår ett läsprojekt inom förskolan och skolan, där föräldrarnas medverkan
är mycket viktig. 10 pensionärer kommer regelbundet till skolan och läser för
barnen, vilket är mycket uppskattat.
Man satsar mycket på tester för att kunna följa barnens utveckling under åren.
Koncentrationen av NSF i trakten har medfört bekymmer i skolan för vissa
barn. Skolan jobbar dock mycket för att komma tillrätta med dessa problem,
bl a tillsammans med socialförvaltningen och förvaltningsledningen samt genom att
erbjuda personalen stödsamtal och att bjuda in gästföreläsare som Björn Fries och
Anders Högström. Eleverna har även fått möjlighet att träffa en kvinna som
satt i koncentrationsläger under andra världskriget.
Man satsar mycket på elevinflytandet, bl a genom elevrådsutbildningar.
Man jobbar mycket med stresshantering bl a i projektet Må bättre.
Vikten av att barnen rör sig mer poängteras, då detta är viktigt även för
möjligheten att lära sig andra ämnen. Sven Björkander refererar till Bunkeflomodellen. Idrotten behöver utökas, men ytterligare medel behövs för detta
ändamål.
Ordföranden tackar rektorerna för en bra redovisning och goda idéer.
_____________________
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M Bjarke
G Ingestad
A Eklund
A Ottosson
Akten

forts § 80

2002.376 619
.

2.

Rapport nr 13/2002 - Resultat av tester och ämnesprov

Margareta Bjarke informerar om resultatet av tester och ämnesprov enligt nedan.
Höstprov år 1 läsåret 01/02
- taluppfattning
- kopiering
Nationella prov i svenska, matematik, engelska i år 5 läsåret 00/01.
Kommunprov i år 7 år 01/02
- svenska (läsförståelse, diktamen och ordkedjor)
- matematik
- engelska
Nämnden tackar för en intressant redovisning.
2002.375 619
3.

Rapport nr 12/2002 – Betyg, behörighet och studieresultat

Gunilla Ingestad redovisar rapporten Betyg, behörighet och studieresultat
som visar hur det gått för de 77 obehöriga eleverna, som började sina gymnasiestudier 1999.
Av dessa 77 har 8 elever flyttat från orten och 5 har gått till annan utbildning.
Resterande 64 började på gymnasiet, 34 som PRIV-elever och 30 som IV-elever.
Efter tre år har 22 fullföljt gymnasieskolan med slutbetyg, 24 går kvar inom
kommunens gymnasieskola och 18 har avbrutit studierna. En prognos är att
minst hälften av de 64 har fullgjort gymnasieutbildningen efter fyra år.
Vidare redovisas följande punkter i rapporten
- Extra tid på gymnasiet – är det bra? För vilka?
- Mer än var fjärde har hoppat av. Vilka och varför?
- Sambandet med tidigare skolsvårigheter.
Nämnden tackar för en intressant redovisning.
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2002.377 619
4.

Rapport nr 11/2002 - Kvalitetskriterier i fritidshem, Fokusgrupper
år 2002

Som ett led i att utvärdera Barn- och ungdomsnämndens verksamheter har
Utvecklingsfunktionen genomfört fokusgrupper kring kvalitetsfrågor i
fritidshemsverksamheten hösten 2002. Två grupper med personal från kommunala
fritidshem deltog vid arbetsmöten för att framföra sin syn på kvalitet i fritidshemmen.
Den allra viktigaste faktorerna för en god verksamhet är för båda grupperna att
lokalerna är anpassade till verksamheten samt anställningsvillkor för fritidspedagogerna, att barnen känner trygghet, gemenskap och delaktighet och en bra
utemiljö.
De tre bästa kvalitetsfaktorerna idag redovisas samt sammanställning/rangordning
av samtliga kvalitetskriterier i kommunala fritidshem.
I sammanfattningen tas även följande upp, både positivt och negativt
- möjligheter att driva och utveckla verksamheten
- relationen mellan skola och fritidshem
- avsaknad av tydliga mål
- avsaknad av arbetsplan
- brist på samarbete och samverkan skola fritidshem
- för lite tid att diskutera, planera m m med övriga pedagoger kring den gemensamma
barngruppen
- fritidstiden är meningsfull för barnen
- barnen känner trygghet, gemenskap och delaktighet
- utrymme finns att ha roligt för både barn och personal.
Nämnden tar del av informationen.
5.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera.
6.

Information från Ungdomsrådet

Information kommer att lämnas vid decembersammanträdet.
___________________
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§ 81
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Beslut om resurser avseende särskilda stödinsatser
till Tant Grön för tiden juli t o m december 2002

2001.222 606

Beviljande av lov mer än 10 dagar i följd för elever
vid Hasslö skola
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2002.119 042
P Olsson
S Petersson
K-styr
Akten

§ 82
Budgetuppföljning per 31 oktober 2002
Barn- och ungdomsnämndens verksamheter totalt beräknas inte avvika från budget.
Internbudget/resursfördelning 2002
Under 2002 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som
togs fram till budget 2001. Denna skall ge rektorsområdena stabila budgetförutsättningar, genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets
start. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis. Avstämning och
justering av barnomsorgstimmar sker per tertial. Justeringar görs också för att
kompensera de eventuella löneökningar som kommer under året.
En reserv för vissa justeringar samt för oförutsedda kostnader var vid årets början
budgeterad till 2,5 mkr. Under sommaren har stora delar av reserven (ca 2,0 mkr) tillsammans med s k Ringholmspengar och extra tillskott för läromedel fördelats ut till
kommunala skolor och barnomsorg samt till friskolor.
Utöver den ordinarie budgeten finns även medel för 6,5 nya barnomsorgsavdelningar
och 4 dagbarnvårdare för att täcka ökad efterfrågan på barnomsorg pga införandet av
maxtaxan. Fullmäktige har beslutat att de ekonomiska konsekvenserna av maxtaxan
skall följas upp kvartalsvis.
Händelser under 2002
- Arbete pågår för att klarlägga effekterna av maxtaxan fr o m 2002, allmän förskola
för 4-5 åringar fr o m 2003 m m.
- Ombyggnadsarbeten för F-9 skola på Sunnadal och förprojektering av F-9 skola på
Trossö pågår.
Resultat per 2002-10-31 samt prognos per 2002-12-31
Periodens resultat för driftbudgeten är 22,8 mkr. Jämförelser mellan åren 2000 –
2002 redovisas.
Alla konsekvenser av maxtaxan, enligt fullmäktigebeslut, beskrivs i särskilda uppföljningar.
En samlad bedömning är att förvaltningens resultat för 2002 slutar på 0 mkr.
Prognosen visar avvikelser inom följande områden:
Barnomsorgsintäkter
- 1,3 mkr
Skolskjutsar
+ 0,1 mkr
Lokaler
+ 0,5 mkr
Facklig tid
- 0,2 mkr
Resursskolan
- 0,2 mkr
Resurscentrum
+ 0,1 mkr
Finansiella kostnader och intäkter + 1,0 mkr
Rektorsområdena
+/- 0 mkr
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Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten är på totalt 9,3 mkr efter ombudgetering med anledning av
tidsförskjutning för inventarier och utrustning till nya förskolor och Nättraby
kunskapscentrum. T o m oktober månad har inköp gjorts för 4,2 mkr.
Erfarenhetsmässigt görs de flesta inköp av inventarier under andra halvåret,
inför och i början av det nya läsåret, och anslagen kommer att utnyttjas fullt ut.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

överlämna budgetuppföljning för januari – oktober 2002 till kommunstyrelsen.

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

överlämna budgetuppföljning för januari – oktober 2002 till kommunstyrelsen.

__________________
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C-U Persson
K-fullm
Akten

2002.155 623
§ 83
Återremitterat ärende angående yttrande över motion om busskort eller
skolskjuts vid val av annan skola än inom det geografiska upptagningsområdet
Barn- och ungdomsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över motion av Ingrid
Hermansson (c) i vilken föreslås att kommunen utreder rätt till skolskjuts för elever
som väljer att gå i annan skola än den man tillhör rent geografiskt.
Förslag till yttrande
I dag gäller att familjen får stå för de transportkostnader som uppstår om eleven
väljer annan skola än den som man geografiskt tillhör. Denna regel gäller såväl
kommunala som fristående skolor.
Att ge rätt till skolskjuts vid val av annan skola ger omfattande ekonomiska och
praktiska konsekvenser. En grov uppskattning ger merkostnader om 4 mkr årligen.
De fordon som krävs för denna utökade skolskjutsorganisation finns inte på
marknaden idag.
Argumenten som motionären framför, att valet av skola inte är fullt tillgängligt pga
ekonomiska skäl för den enskilda familjen är säkert fullt giltiga.
Barn- och ungdomsnämndens bedömning är dock att den reform som motionären
föreslår ej ryms inom nuvarande ramar. I Sverige totalt finns inte några kommuner,
utom storstäderna, som erbjuder sådana generösa skolskjutsregler.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde 23 oktober 2002, § 77,
att återremittera ärendet med uppdrag att ta fram underlag för kostnader för alla
elever som väljer annan skola än anvisad, så att dessa skall kunna erhålla skolskjuts
med allmänna kommunikationer (busskort).
I ärendet redovisas ekonomiska uppgifter enligt följande.
Kostnad för busskort till elever i kommunala grundskolor som går på annan skola än
den elever geografiskt tillhör uppskattas till 2,1 mkr.
Kostnads för busskort till elever i friskolor som ej bor inom det geografiska
närområdet uppskattas till 1,4 mkr.
Total kostnad enligt remissuppdraget är ca 3,5 mkr. Beloppen gäller helårseffekt med
prisnivå läsåret 2002/03. Beloppet är lågt räknat då säkerligen fler elever än i dag
kommer att välja annan skola om verkställighet sker. Dessutom tillkommer en
ansenlig administrationskostnad.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås hemställa att Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad med ovanstående yttrande.
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Yrkanden
Claes Bothén (kd) med bifall av Jan-Olof Petersson (fp) och Karl-Gösta Svenson
(m) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget och bifall till eget förslag enligt nedan
att Barn- och ungdomsnämnden hemställer att fullmäktige ger Barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag
att pröva möjligheten att erbjuda elever i årskurs 6-9 busskort med allmänna
kommunikationsmedel (inom de avståndsregler som finns) för elever som väljer
annan skola än den som det geografiska upptagningsområdet erbjuder.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras i10 minuter.
Yrkande
Magnus Johansson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på
Claes Bothéns förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Claes Bothéns förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
hemställa att Kommunfullmäktige beslutar
att

motionen anses besvarad i enlighet med ovanstående tjänstemannaförslag.

_____________________
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§ 84
Kurser och konferenser
Annicka Engblom (m) anmäler intresse för att delta i seminarium för ordförande och
vice ordförande i nämnder den 17 januari 2003 i Frostavallen.
Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt ordföranden att fatta beslut i ärendet.
_____________________
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§ 85
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2000.360 291
§ 125
Förslag till ändring av fullmäktiges beslut den
20 juni 2001, § 104 om förbud för motordrivet
fordon utanför Rosenfeldtskolan

Kommunfullmäktige

2002.184 004
§ 127
Balansförteckning över ej besvarade motioner
den 1 september 2002

Kommunfullmäktige

2002.49 610
§ 131
Svar på motion om ökad fysisk aktivitet i
skolan

Tekniska nämnden

§ 79
Sammanträdesplan 2003 för tekniska
nämnden

Länsrätten i Blekinge län

Dom i sakärende – Laglighetsprövning enligt
kommunallagen av beslut om skolskjuts

Delegationen för IT i skolan

Utbetalning av statsbidrag till lärarnas
kompetensutveckling för period 2.
Karlskrona kommun tilldelas 193.200 kr.

Kerstin Jönsson, Sunnadals
rektorsområde
______________________

Hjärtligt tack för gåvan vid pensioneringen.
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2002.50 606
A Eklund
Akten
§ 86
Sekretessärende - vitesföreläggande
Barn- och ungdomsnämnden tog vid sitt sammanträde den 30 januari 2002, § 9,
beslut om vitesföreläggande i sekretessärende.
Vidtagna åtgärder sedan föregående nämndbeslut redovisas.
I ärendet redovisas innehållet i Skollagen vad gäller fullgörande av skolgång för
skolpliktiga elever, vårdnadshavarens skyldigheter och skolans möjligheter till
särskild undervisning och särskilt stöd.
Förslag till beslut föreläggs arbetsutskottet.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens novembersammanträde.
-----------------------Barn- och ungdomsnämnden beslutar om vitesföreläggande i enlighet
med förslag i ärendet.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
________________

16 december 2002

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 16 december 2002
§ 87 Aktuell information
- Rapport nr 14/2002 Sommarskolan - slutrapport
- Uppföljning av maxtaxan
- Köredovisning
- Redovisning av behov av ökad bemanning
- Redovisning av stödbehov - resultat och resurser - fördelat på
pojkar och flickor enligt 3R-metoden
- Redovisning av ohälsotalen - resultat och resurser - fördelat på
män och kvinnor enligt 3R-metoden
- Budgetuppföljning november 2002
- Handikappolitiska programmet
§ 88 Delegeringsärenden
§ 89 Ändring av delegation avseende skolskjuts
§ 90 Övriga ärenden
- Strömsbergs skola
- Motion
- Skollagskommitténs betänkande
§ 91 Meddelanden
§ 92 Tack och julhälsningar
__________________

16 december 2002

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Restaurang Villa Oscar
Kl 08.30 - 12.10

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Magnus Johansson (s)
Claes Bothén (kd)
Eva-Britt Dahlström (s)
Nadja Medic (s)
Annicka Engblom (m)
Thomas Nilsson (m)
Karl-Gösta Svenson (m)
Arto Valtonen (v)
Bo Palmgren (c)
Jan-Olof Petersson (fp)

Tjänstgörande ersättare

Eva-Marie Malmgren (s)
Marie-Louice Norethun (m)

Ersättare

Inga-Lill Siggelsten (kd)
Gunilla Gustavsson (c)
Lena Gustafsson (fp)

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Stefan Petersson
Solvig Ohlsson
Eva Magnusson Larsson
Anita Ottosson
Lena Dehlin
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
ekonomichef
planeringschef
PA-chef
pedagogisk samordnare
personalsekreterare
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Gunilla Ingestad

utredare

Utses att justera

Bo Palmgren

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2002-12-17

Underskrifter

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Sekreterare

_______________________________________

Ordförande

_______________________________________

Paragrafer 87-92

Justerare
_______________________________________
___________________________________________________________________________
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2002-12-18
Intygar i tjänsten

Ingrid Bergström
_______________________________________________________________________________
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2002.418 619
G Ingestad
A Eklund
Akten

§ 87
Aktuell information
1.

Rapport nr 14/2002 Sommarskolan - slutrapport

Gunilla Ingestad redovisar ovanstående rapport. Sommarskolan är en kommunövergripande verksamhet som planerats av Barn- och ungdomsförvaltningen och
Utbildningsförvaltningen.
Sex lärare anmälde intresse av att medverka, tre från grundskolan och tre från
gymnasieskolans IV-program.
Totalt anmälde sig 60 elever; 42 från grundskolan och 18 från gymnasieskolan.
Av dessa deltog 44 i verksamheten; 34 från åk 9, 3 från åk 8 och 7 från gymnasieskolan. Från grundskolan deltog elever från Sunna, Rödeby, Jändel, Wämö, Nättraby
och Galären.
Sommarskolan omfattade en veckas handledning/undervisning som inledning och
därefter - efter en månads självstudier - redovisningar och prov.
Närvaron var mycket god första veckan, däremot var det många som uteblev på
uppföljningen.
Undervisningen bedrevs i fem grupper med ett tiotal elever i varje. Alla elever hade
en mentorlärare.
27 av eleverna klarade de betyg de tenterade för. Av dessa var 22 grundskoleelever
och 5 gymnasieelever. 22 fick full behörighet; 18 grundskoleelever och 4 gymnasieelever. Ytterligare 4 elever fick möjlighet att komma med på ”program-IV” eftersom
endast ett betyg i basämne saknades.
Tillsammans med de elever som kompletterat sina betyg utan att delta i sommarskolan, minskade andelen obehöriga av grundskolans avgångselever från 12,6 %
till 9,8 %.
En utvärdering av verksamheten har gjorts. Underlag för utvärderingen var en
personalenkät samt två elevenkäter (en som genomfördes efter första veckan och
en som genomfördes sista dagen).
Elevernas svar var genomgående positiva. Även från personalens sida upplevdes
sommarskolan som mycket positiv. Av det som bidrog som framgångsfaktorer framhölls frivilligheten, betoningen på ansvar och den annorlunda skolmiljön.
Lärarna lämnade även förslag och synpunkter som kommer att ligga till grund
för planeringen av en eventuell fortsättning av sommarskolan.
Ordföranden tackar Gunilla Ingestad för informationen och rapporten tas till
dagens protokoll.
______________________
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forts § 87
S Ohlsson
Akten

2.

2001.474 047

Uppföljning av maxtaxan

Solvig Ohlsson informerar om uppföljning av införandet av maxtaxa inom
barnomsorgen och lagen om rätt till barnomsorg under föräldraledighet och
arbetslöshet.
Rapporten avser kvartal 4 år 2002.
Det totala antalet förskolebarn (1-5 år) i barnomsorgen, inkl alternativ barnomsorg och familjedaghem, var i december i år 2549 jämfört med 2447 i
december år 2001. Antalet förskolebarn har under denna period ökat med 102
eller +4 %.
Antalet skolbarn (6-12 år) placerade i barnomsorgen, inkl alternativ barnomsorg och
familjedaghem, var i december i år 2844 jämfört med 2820 år 2001.
Antalet skolbarn har under denna period ökat med 24 eller +1 %.
Den planerade snittiden, exkl ob-tid, per förskolebarn och vecka har ökat från
29,01 till 30,92 timmar. En ökning med 1,91 timmar eller 6 %. Motsvarande tid för
skolbarnen är 14,04 respektive 15,17 timmar. En ökning med 1,13 timmar eller 7 %.
Denna ökning av den planerade snittiden motsvarar för förskolan 4868 timmar
eller ca 7 förskoleavdelningar. För skolbarnen innebär ökningen av snittiden 3213
timmar.
I Barn- och ungdomsnämndens prognos inför införandet av maxtaxan antogs att
införandet av maxtaxan skulle innebära att snittiderna ökade motsvarande en total
volymökning på 3,5 avdelningar. Utökningen utöver de prognostiserade 3,5
avdelningarna motsvarar drygt 3,5 förskoleavdelningar.
Denna utökning följs upp med faktisk närvaromätning i förskolan, fritidshem och
i familjedaghem.
Av förskolebarnen var i december i år 262 placerade under föräldraledighet eller
nyplacerade vid arbetslöshet. (Därutöver var 75 barn placerade under arbetslöshet).
I prognosen inför införandet av dessa nya lagar beräknades att 185 barn skulle
tillkomma.
__________________
S Ohlsson
Akten

3.

Köredovisning

2002.93 611

Köredovisning t o m november månad 2002 redovisas. Redovisningen omfattar
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna
1-5 år är 28 barn och framtida känd väntelista t o m augusti månad 2003 är 315
barn.
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Alla barn till föräldrar som skall börja jobba i januari och februari har hittills
kunnat placeras till önskad tidpunkt.
Av den totala kön fram t o m augusti månad 2003 önskas placering av 43 barn
under arbetslöshet och 8 barn under föräldraledighet. Dessutom finns 6 barn
till arbetssökande i passiv kö.
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 8 barn och framtida känd väntelista t o m
november månad är 19 barn.
Dessutom finns 11 barn till arbetssökande i passiv kö.
Solvig Ohlsson redovisar även prognos för antalet födda barn jämfört med
faktiskt utfall 2002.
Förvaltningschefen har till kommunledningen redovisat behovet av 100 nya
förskoleplatser år 2003. Barn- och ungdomsförvaltningen har fått i uppdrag att
arbeta vidare med ärendet.
_______________________
E Magnusson
Larsson
Akten

4.

Redovisning av behov av ökad bemanning

2002.201 026

Kommunstyrelsen uppdrog i maj 2002 åt förvaltningarna att utifrån den psykosociala
enkäten redovisa behovet av ökad bemanning och de ekonomiska konsekvenserna av
detta.
Förvaltningen redovisar att en försöksverksamhet med ökad grundbemanning på fem
utvalda arbetsplatser görs under hösten 2002. Syftet är att pröva om en ökad grundbemanning ger positiva effekter på sjukfrånvaron och minskar stressen i arbetet.
På helårsbasis skulle en sådan åtgärd kosta ca 4,3 mkr.
Även kostnader för en ökad grundbemanning i fritidshem har undersökts under
hösten. En ökning med 10 % jämfört med nuläget ökar kostnaden med ca 4,3 mkr.
Förvaltningens tidigare förslag om ökad ledartäthet under fem år skulle öka
kostnaderna med ca 1,7 mkr årligen.
Sammanlagd kostnad för ovanstående åtgärder skulle bli ca 10,3 mkr per år i
2002 års lönenivå.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
________________
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2002.432 026
forts § 87
Kommunfullm
A Ottosson
Akten

5.

Redovisning av stödbehov - resultat och resurser - fördelat på pojkar och
flickor enligt 3R-metoden

I Kommunfullmäktiges budgetdirektiv för 2002 ingår att nämnder och styrelser skall
tillämpa 3R-metoden i budgetarbetet.
Barn- och ungdomsnämnden har pekat ut två områden där metoden skall tillämpas år
2002:
- stödbehov
- ohälsotal
För att genomföra uppdraget har Resurscentrums sammanställning av resultat från
kommunproven för år 2 samt skolverkets ämnesprov för år 5 använts. Resultatet
avser läsåret 2000/01.
Uppföljningen omfattar de kommunala skolorna redovisat per samverkansområde
samt friskolan Svettpärlan.
Kommunproven i Svenska år 2 omfattar testen Ordkedjor och Diktamen.
R1 - Representation:
Vid 26 av de 44 enheter som finns med i underlaget har flickorna bättre resultat
än pojkarna vid testet Ordkedjor och detsamma gällde vid 34 enheter vid testet
Diktamen.
R2 - Resurser:
Generellt görs insatser för resultatförbättring utifrån resultat och hjälpbehov;
dvs det stöd som ges till pojkar och flickor är samma avseende såväl metoder som
organisation oavsett kön. Vid några skolor är föräldrar involverade i de insatser
som görs för att hjälpa eleverna, t ex delaktiga i läsprojekt eller hjälp med extra
träning som skola och förälder kommer överens om.
R3 - Realia:
Mätningar och tester av olika slag genomförs kontinuerligt för att stämma av och
se om det stöd som ges är det rätta och för att kunna gå vidare. De insatser som
gjorts har gett varierande resultat. I vissa fall är föräldrainsatsen avgörande för
elevens framsteg.
Några skolor redovisar att det varit svårt att skapa utrymme för att hinna ge det stöd
man planerat. Annat som hindrat framsteg har varit sjukdom eller att den enskilde
eleven pga sin sociala situation haft svårt att ta till sig den erbjudna hjälpen.
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Skolverkets ämnesprov i år 5 omfattar matematik, svenska och engelska.
För dessa redovisas resultaten som; ej uppnått målen, på väg att uppnå målen samt
uppnått målen.
R1 - Representation:
För hela kommunen nådde sammantaget 84,4 % av eleverna målen i svenska,
81 % i matematik och 79,2 % i engelska. Skillnaden mellan pojkar och flickors
resultat är små, men i matematik och svenska är det fler flickor än pojkar som
uppnått målen. I engelska har pojkarna bättre resultat än flickorna.
R2 - Resurser:
Det stöd som ges för resultatförbättring redovisas vara relaterat till resultat och
hjälpbehov oavsett kön. I många fall beskrivs dock insatserna som individuellt stöd,
individuellt utformat arbetsschema, individuell studieplan och liknande utifrån
pojke och flicka i varje enskilt fall. Vissa insatser har riktats särskilt mot flickor
respektive pojkar, vilket gett goda resultat, speciellt för flickorna.
R3 - Realia:
Genomgående redovisas att det stöd som ges följs upp. Det sker bl la genom
kontinuerliga uppföljningar/avstämningar, egna tester, jämförande tester före och
efter och diagnoser i anslutningen till läromedlet.
Bland de elever som bedöms behöva särskilt stöd finns både pojkar och flickor som
upplevs vara omotiverade att ta emot stöd och även de som tackar nej till hjälp.
Redovisningen omfattar även diagram och redovisning per samverkansområde
respektive friskola.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
_____________________
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2002.433 026
forts § 87
Kommunfullm
L Dehlin
6. Redovisning av ohälsotalen - resultat och resurser - fördelat på män
Akten
och kvinnor enligt 3R-metoden
Under våren 2002 genomfördes en inventering av alla långtidssjukskrivna samt
de personer som på grund av sjukdomens art beräknades bli långtidssjukskrivna
i samtliga rektorsområden.
Uppgifterna är sammanställda under februari och mars månad och underlaget
baserar sig på uppgifter om:
- antal personer som är långtidssjukskrivna
- kön
- orsaker/symptom
- åtgärder
R1 - Representation
Antal anställda i Barn- och ungdomsförvaltningen (rektorsområdena) är 1722, varav
1470 är kvinnor och 252 är män, vilket motsvarar 85 % kvinnor och 15 % män.
Sammanställningen visar att i alla rektorsområden är det övervägande delen kvinnor
som är långtidssjukskrivna. 114 kvinnor och 10 män var långtidssjukskrina under
perioden. Detta motsvarar 7,7 % kvinnor och 3,9 % män.
Symptom/orsaker är delade upp i tre grupper; fysiska sjukdomar av medicinsk
karaktär, belastningsskador som exempelvis ont i nacke/rygg samt utmattningssymtom.
Männen är sjukskrivna till 50 % för medicinska sjukdomar och 50 % med utmattningsdepressionssymptom. Ingen har belastningsskador. Av antal anställda män
motsvarar detta i procent 1,9 % för vardera sjukdomsorsak.
Kvinnor är mest sjukskrivna pga utmattningssymtom (38 %). Belastningsskador
uppgår till 35 % medan medicinska sjukdomar uppgår till 27 %. I förhållande
till antalet anställda är det 2,9 % med utmattningsdepressionssymtom, 2,6 % har
belastningsskador och 2 % har medicinska sjukdomar.
R2 - Resurser
Alla åtgärder görs utifrån individen och dennes behov, vilket innebär att det inte
är någon skillnad på insatser pga kön.
Rektorerna har kontinuerliga kontakter med de sjukskrivna. Rehabiliteringsplaner skrivs i de flesta fall efter 4-6 veckor, men i vissa svåra sjukdomsfall
har man av hänsyn till den sjukskrivna fått vänta eller avstå.
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Olika insatser för de sjukskrivna har gjorts under året. För de som är sjukskrivna
av medicinska skäl kan förvaltningen i de flesta fall endast följa läkarens ordination.
Vad gäller belastningsskador undersökes olika möjligheter till hjälpmedel eller
eventuellt omplacering till lättare uppgifter.
Förvaltningen har även planer på att pröva en modell med s k ”Generationsväxling”,
vilket innebär att personal över 60 år, som har lång erfarenhet och kunskaper, skall få
möjlighet att på ca 25 % av sin arbetstid arbeta med andra uppgifter t ex mentorskap,
utbildning, administrativa arbetsuppgifter m m.
Ökad grundbemanning prövas vid fem enheter inom förvaltningen för att minska
otillräcklighet och stress i arbetet.
En grupp (12 pedagoger) kommer att gå en rehabiliteringskurs ”Lustfyllt, levande,
lärande” som omfattar 20 veckor (1 gång/vecka) för att stärka sig själva och kunna
fortsätta eller återgå till pedagogiskt arbete.
Rehabiliteringssamtal pågår kontinuerligt och leder i många fall till att omplacering
bör göras. Arbetsprövningar inom andra arbetsområden är vanligt.
Samarbete med kommunhälsan och försäkringskassan pågår ständigt.
R3 - Realia
Arbetet och insatserna för att hjälpa sjukskrivna att återgå till arbete och stoppa de
ökande sjukskrivningarna tar tid. Det pågående arbetet kommer att visa resultat
först år 2003. Förvaltningen har fått positiva reaktioner både på påbörjade
rehabiliteringsinsatser och omplaceringar som fungerat bra.
Rutiner håller på att arbetas fram för att på ett tidigare stadium kunna göra insatser
både för att hjälpa den sjukskrivne tillbaka i arbetet och för att jobba mer
förebyggande. Förvaltningen kommer också att fokusera mer på den ”friska
arbetsplatsen”.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
____________________
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S Petersson
Akten

7.

2002.119 042

Budgetuppföljning november 2002

Stefan Petersson redovisar ekonomisk uppföljning av budget per den 30 november
2002.
En samlad bedömning är att förvaltningens resultat för 2002 slutar på +0,5 mkr.
Följande punkter redovisas:
- barnomsorgsintäkter
- Barn- och ungdomsnämnd
- skolskjutsar
- lokaler
- facklig tid
- Resurscentrum
- Resursskolan
- finansiella kostnader och intäkter
- rektorsområdena

- 1,3 mkr
+0,1 mkr
+0,2 mkr
+0,8 mkr
- 0,4 mkr
+0,3 mkr
- 0,2 mkr
+1,0 mkr
+-0 mkr

Investeringsbudgeten är på totalt 9,3 mkr. T o m november månad har inköp gjorts
för 6,5 mkr. Erfarenhetsmässigt görs de flesta inköp av inventarier under andra halvåret och anslagen kommer att utnyttjas fullt ut.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till dagens protokoll.
_________________________
8.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera.
________________________
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Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Uppsägning av rektorstjänst fr o m 2002-08-01

2002.408 023

Läsårstider för 2003/2004 för grundskolan inkl
förskoleklass och särskola
Beslut o resurser för särskilda stödinsatser till
Skärgårdens Montessoriförskola januari - juni 2003

2002.194 630

Anpassad studiegång för elev i år 8, Rödebyskolan
fr o m 2002-09-04
Anpassad studiegång för elev i år 8, Rödebyskolan
fr o m 2002-09-05
Anpassad studiegång för elev i år 8, Rödebyskolan
fr o m 2002-09-19
Lov mer än 10 dagar för elev i år 6, Nättrabyskolan
under tiden 2002-12-09 -- 2003-01-12
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av
delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2000.74 002
C-U Persson
Samtl R
Akten

§ 89
Ändring av delegation avseende skolskjuts
Regeringsrätten har i dom beslutat om rätt till skolskjuts vid delad vårdnad.
Domen gäller en elev som växelvis bor hos mamman och pappan. Båda
vårdnadshavarna bor inom upptagningsområdet för den skola där eleven är placerad.
Flera ärenden som rör skolskjuts vid delad vårdnad, med andra förutsättningar vad
gäller bostad för någon av vårdnadshavarna, är under prövning i Kammarrätt.
Med anledning av det rådande rättsläget föreslås att delegation för beslut i
skolskjutsärenden vid delad vårdnad överföres från rektor till planeringssekreteraren
vid Barn- och ungdomsförvaltningens planeringsfunktion.
Med hänsyn till tolkningar med anledning av ny rättspraxis föreslås vidare att
delegationen även omfattar enskilda skolskjutsärenden som inte följer praxis.
Detta för en likartad bedömning och tolkning av de rättsfall som efterhand kommer
att prövas, samt för en uppföljning av merkostnaderna som följer av besluten.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
att planeringssekreteraren på delegation beslutar om skolskjuts vid delad vårdnad
samt enskilda skolskjutsärenden som inte följer praxis.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ovan redovisat förslag.
__________________
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§ 90
Övriga ärenden
1.

Strömsbergs skola

Karl-Gösta Svenson (m) ställer frågor om en skrivelse från tre lärare
i Rödeby som visat intresse för att överta ledningen för Strömsbergs skola.
Förvaltningschefen meddelar att förvaltningsledningen kommer att träffa
berörda intressenter den 9 januari för att lämna information om hur man formellt
går till väga för att starta en friskola och om förvaltningens roll i det hela.
2.

Motion

Thomas Nilsson (m) informerar om en motion som han tänker lämna till
Kommunfullmäktige via sitt parti där han tar upp lärarens betydelsefulla
roll i skolan och föreslår att det instiftas ett pris ”Guldboken” som skall
utdelas till någon lärare som gjort något särskilt förtjänstfullt för elevernas
lärande och utveckling.
3.

Skollagskommitténs betänkande

Ordföranden informerar om arbetet i skollagskommittén och ger exempel på
innehållet i betänkandet:
- enhetliga bestämmelser oavsett huvudman
- omfattande avreglering av kommunala skolor
- fristående skolor blir enskilda skolor
- förskolan blir en egen skolform
- barnperspektivet förstärks genom att barnkonventionens principer klart uttrycks
i lagen
- etableringsfrihet för enskilda förskolor
- kravet på skolplan försvinner
- ökad rättssäkerhet och större inflytande för eleverna
- elever får möjlighet till omprövning av betyg
- endast behöriga lärare får sätta betyg
- kvarsittning blir möjlig
- tydliga ansvarsförhållanden för rektor, lärare och huvudman
- bestämmelser om en god arbetsmiljö och trygghet i skolan
- möjlighet finns för Skolverket att vitesbelägga kommuner
- förtydligande att barnomsorg gäller dagtid måndag - fredag ej nattis;
varje kommun har dock rätt att själva bestämma i frågan.
____________________
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§ 91
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2002.359 007
§ 166
Yttrande över revisionens granskning av
bisysslor

Kommunstyrelsen

2002.196 042
§ 169
Ekonomisk rapportering 2003, Karlskrona
kommunkoncern (tidplan)

Kommunstyrelsen

2002.422 001
§ 170
Kommunstyrelsens mål och ansvarsfördelning
för mandatperioden 2003-2006

Kommunstyrelsen

2002.423 001
§ 171
Karlskrona kommunledningsorganisation år
2003-2006

Kommunstyrelsen

2002.424 001
§ 172
Kommunstyrelsens beslut över befattningar
på kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

1998.77 026
§ 176
Slutrapport över genomförd arbetsvärdering
i Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

2002.403 102
§ 148
Regler för ersättare i nämnder eller
styrelsen under innevarande mandatperiod

Kommunfullmäktige

2002.404 102
§ 149
Val av kommunalråd
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Kommunfullmäktige

2002.229 611
§ 155
Skattesats 2003 för Karlskrona kommun samt
vissa avgifter

Kommunfullmäktige

2001.211 042
§ 157
Investeringstillstånd för fortsatt förskoleutbyggnad

Kommunrådet

1999.305 627
Utvärdering och direktiv för Kommunrådet

Barn- och ungdomsförvaltningen

1999.92 214
Yttrande över detaljplan för Pottholmen,
etapp 1

Barn- och ungdomsförvaltningen

2002.342 214
Yttrande över detaljplan för kv Havfrun m fl,
Västerudd

Utbildningsdepartementet

1999.85 027
Redovisning och ev återbetalning av extra
stöd från KK-stiftelsen till ITiS arbetslag

Arbetsmiljöverket

2002.213 291
Besked efter inspektion av Nättrabyskolan
2002-11-14

Länssamrådsgruppen för
alkohol- och andra drogfrågor

2002.96 629
Undersökning av Blekingeungdomarnas
levnadsvillkor 2002

Sturkö lokala styrelse

Protokoll från sammanträde 2002-10-12

Ronneby kommun

Läsårstider 2003/2004

________________
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BUN-personalen
§ 92
Tack och julhälsningar
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och ersättare, både avgående och
dem som blir kvar i nya nämnden, för ett fint engagemang och bra samarbete
under den gångna mandatperioden.
Ordföranden tackar Magnus Johansson för ett gott kompanjonskap och för det
intresse han visat för både stora och små frågor under sitt år som vice ordförande i
nämnden.
Magnus Johansson tackar för ett intressant år med många goda politiska debatter,
samt tackar även tjänstemännen för ett gott samarbete.
Ordföranden tackar Claes Bothén för ett gott samarbete i nämnden där Claes Bothén
drivit frågorna som oppositionsledare på ett föredömligt vis och samtidigt bidragit till
konstruktiva lösningar. Bothéns stora intresse och engagemang för verksamheten har
varit en styrka vid gemensamma kontakter med personal och föräldrar.
Claes Bothén tackar all personal för ett gott samarbete och ett utmärkt arbete
under hans år i nämnden. Han tackar ordföranden för vänskap och goda debatter i
nämnden. Vidare önskar han ordföranden, nämnden och tjänstemännen en God Jul
och ett Gott Nytt år.
Nadja Medic tackar ordföranden för möjligheten att ha fått uppleva ett gott
samarbete med beslut i demokratisk anda. Hon tackar även nämnden och
tjänstemännen för ett fint samarbete.
Förvaltningschefen tackar både avgående och kvarvarande ledamöter för ett gott
samarbete och engagemang där nämnden tagit ställning i många stora och svåra
frågor under året som gått.
Ordföranden tackar all personal för ett gott arbete under det gångna året som varit
händelserikt och präglats av mycket arbete och många nya reformer.
Ordföranden önskar samtliga en God Jul och ett Gott Nytt år.
_____________________

7 januari 2003

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 7 januari 2003
1.

Välkomsthälsning m m

2.

Praktiska rutiner m m

3.

Medgivande om utläggande av uppgifter på kommunens hemsida

4.

Uppdrag att utkvittera värdehandlingar

5.

Sekretess i skola - barnomsorg m m

6.

Utseende av ledamöter och ersättare i arbetsutskottet

7.

Val av vice ordförande i arbetsutskottet

8.

Val av kontaktpolitiker

9.

Kurser/konferenser - Utbildningsdag

10.

Övriga ärenden
- Nytt datum för arbetsutskottets sammanträde i januari 2003
- Verksamhetsfrågor

__________________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 13.30 - 15.03

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Marcus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Jeanette Pettersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Karin Landquist (kd)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)

Tjänstgörande ersättare

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

fr o m § 6

Jens Pettersson (s)
Peter Christensen (c)

tom§5

Jörgen Aronsson (s)
Anna Sandell (s)
Roy Jakobsson (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Hanna Bengtsson (fp)
Lennart Svantesson (kd)
Peter Christensen (c)

fr o m § 6

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Stefan Petersson
Solvig Ohlsson
Eva Magnusson Larsson
Britt-Christine Arnesson
Lena Dehlin
Helen Göransson
Anita Ottosson
Anita Söderström
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
ekonomichef
planeringschef
PA-chef
personalsekreterare
personalsekreterare
central rektor
pedagogisk samordnare
assistent
nämndsekreterare

Personalrepresentanter

från Lärarförbundet och SKTF

Ersättare

7 januari 2003

Utses att justera

Marcus Alexandersson

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-01-13 kl 15.00

Underskrifter

Sekreterare

_______________________________________

Ordförande

_______________________________________

Paragrafer 1-10

Justerare _______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2003-01-14
Intygar i tjänsten

___________________________________________________________________________

2

7 januari 2003
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§1
Välkomsthälsning m m
Ordföranden hälsar såväl nya som gamla ledamöter välkomna
till första sammanträdet under innevarande mandatperiod
och hoppas på ett gott samarbete
framöver.
Nämndledamöter och tjänstemän presenterar sig.
Ordföranden informerar om öppna sammanträden och hur
detta i praktiken
fungerar.
_______________

7 januari 2003

4

I Bergström
§2
Praktiska rutiner m m
Kurt Edvinsson informerar om utsändning av handlingar,
praktiska rutiner m m.
Följande material delas ut
- Rapportpärm för 2003
- Policypärmar
- Sammanträdesplan
- Regler beträffande ersättningar till förtroendevalda
- Arvodesräkning
- Intyg om förlorad arbetsförtjänst för förtroendevald
- Skolplan
- Reglemente
- Delegationsordning och verkställighetsplan
- Förteckning över Barn- och ungdomsnämndens ledamöter
- Katalog över Barn- och ungdomsnämndens verksamheter
- Läroplan för förskolan
- Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet
- Salamancadeklarationen
- Sekretessregler Tiga eller tala?
_________________
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§3
Medgivande om utläggande av uppgifter på kommunens hemsida
Kurt Edvinsson informerar om att uppgifter om samtliga
nämnder, styrelser och bolag skall finnas tillgängliga på
Kommunens hemsida.
Ledamöter och ersättare erhåller blankett för godkännande
av namn- och adressuppgifter m m på hemsidan.
Blanketten skall lämnas till Ingrid Bergström för vidare
befordran till
Kommunledningens informationsenhet.
_______________________
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2003.27 002
K Edvinsson
I Bergström
A Söderström
§4
I Andersson
Uppdrag att utkvittera värdehandlingar
Akten
Med anledning av ny mandatperiod föreslås
att

Kurt Edvinsson, Ingrid Bergström, Anita Söderström och Ingrid Andersson
var för sig kan utkvittera värdehandlingar till Barn- och ungdomsnämnden
samt

att

uppdraget skall gälla tillsvidare.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_________________

7 januari 2003
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§5
Sekretess i skola - barnomsorg m m
Anita Ottosson informerar om sekretesslagen och redovisar
utdrag ur
skriften Tiga eller tala? som innefattar förskolans och skolans sekretess m m.
Ledamöterna får en skriftlig förbindelse med försäkran om tystnadsplikt m m.
Förbindelsen skall lämnas till Ingrid Bergström.
______________________

7 januari 2003
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2003.46 001
§6
Utseende av ledamöter och ersättare i arbetsutskottet
Kommunfullmäktige har vid sammanträde beslutat om antalet
ledamöter och ersättare i nämnder och utskott.
För Barn- och ungdomsnämndens del innebär beslutet att nämnden skall utse 7
ordinarie ledamöter och 7 ersättare.
Följande ordinarie ledamöter föreslås ingå i arbetsutskottet:
Patrik Hansson (s)
Marcus Alexandersson (s)
Roland Andréasson (s)
Annicka Engblom (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Följande ersättare föreslås ingå i arbetsutskottet:
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Johan Elofsson (m)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Peter Christensen (c)
Reine Svensson (v)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar utse ledamöter och
ersättare i arbetsutskottet i enlighet med föreliggande
förslag.
Ersättare inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet fastställda
ordningen.
Enligt nämndens reglemente adjungeras en ersättare till varje arbetsutskottssammanträde i fastställd turordning.
____________________

7 januari 2003

9

2003.46 001
§7
Val av vice ordförande i arbetsutskottet
Ordföranden föreslår att Marcus Alexandersson (s) utses till vice ordförande i Barnoch ungdomsnämndens arbetsutskott.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med
ovanstående förslag.
____________________
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2003.47 001
I Bergström
Samtl R
§8
Adm centr
Val av kontaktpolitiker
Koop m fl
Akten
Ordföranden informerar om Barn- och ungdomsnämndens
kontaktpolitiker-verksamhet. Uppdraget innebär att
ledamöter och ersättare utses till kontaktpolitiker för ett eller flera områden för att på detta
sätt hålla lite närmre kontakt
med verksamheten.
De olika partigrupperna lämnar följande förslag till kontaktpolitiker:
Område
Kontaktpolitiker
Trossö inkl särskolan och särskolans frivilliga
Roland Andréasson (s)
skolformer
Jörgen Aronsson (s)
Amiralitetsskolan
Jan-Olof Petersson
(fp)
Fantasi personalkooperativ
Kerstin EkbergSöderbom (fp)
Stumholmens föräldrakooperativ
Reine Svensson (v)
Friskolan Galären
Marcel Abedini (mp)
Wämö
Montessori föräldrakooperativ
Ankaret föräldrakooperativ
Friskolan Musikugglan

Magnus Manhammar (s)
Annicka Engblom (m)

Sunnadal

Roy Jakobsson (s)
Valdi Ivancic (fp)

Lyckeby inkl särskolan
Kronotorp
Fyruddens skola
Kyrkans förskola i Lyckeby
Skutan föräldrakooperativ
Friskolan Svettpärlan
Karlskrona Montessorifriskola

Eva-Britt Dahlström (s)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)

Spandelstorp inkl särskolan
Tant Gröns personalkooperativ

Jeanette Petersson (s)
Peter Christensen (c)
Hanna Bengtsson (fp)

Rödeby
Stubbens föräldrakooperativ

Eva-Marie Malmgren (s)
Johan Elofsson (m)

Holmsjö
Fridlevstad

André Gustavsson (s)
Lennart Svantesson (kd)
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forts Område
Nättraby

Kontaktpolitiker
Patrik Hansson (s)

Nätet föräldrakooperativ
Tant Grön Skärva förskola

Jens Petersson (s)
Per Gerdstigen (m)

Sturkö
Särskolans förskola och fritidshem i Ramdala
Fågelmara
Silvertärnans föräldrakooperativ

Marcus Alexandersson (s)
Marie-Louice Norethun (m)

Jämjö
Torlyckans personalkooperativ

Anna Sandell (s)
Karin Landquist (kd)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer ovanstående förslag
till kontaktpolitiker
inom nämndens verksamheter.
_________________
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I Bergström
A Söderström
§9
Kurser/konferenser - Utbildningsdag
Ordföranden informerar om att en utbildningsdag (heldag)
kommer att anordnas för nämndens ledamöter och ersättare,
både nya och gamla, den 5 februari 2003.
Plats: Gullberna Park, Storeklimp, Galleriet, första vån.
Kallelse skickas separat.
_____________________

7 januari 2003
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§ 10
Övriga ärenden
1.

Nytt datum för arbetsutskottets sammanträde i januari 2003

Barn- och ungdomsnämnden beslutar ändra arbetsutskottets
sammanträde
från den 16 januari till den 20 januari kl 08.30.
__________________
2.

Verksamhetsfrågor

Bo Palmgren (c) tar upp följande frågor.
- Åtgärdsförslag för att eleverna skall få bättre betyg
- Förslag om ökad lärartäthet
- Studiebesök tillsammans med personal i verksamheten.
_________________
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Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 29 januari 2003
§ 11

Aktuell information
- Demokratiprojektet
- Handikappolitiska programmet

§ 12

Delegeringsärenden

§ 13

Internbudget 2003

§ 14

Rektorstjänster inom grundskolan i Karlskrona kommun

§ 15

Fastställande av föräldrastyrelse vid Sturkö skola

§ 16

Förändring av gymnasiesärskolans programutbud

§ 17

Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria
”Skyldighet att lämna uppgifter om förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg”

§ 18

Yttrande över motion ”LUS lär elever läsa”

§ 19

Yttrande över motion ”Ge elever tillräckligt med tid i grundskolan”

§ 20

Yttrande över remiss angående förslag till Regionala miljömål för
Blekinge län

§ 21

Val av ledamot och ersättare i Kommunala Handikapprådet

§ 22

Val av representant i Kommunrådet

§ 23

Representanter i Intagningsnämnden för gymnasieskolan och
Kommunala vuxenutbildningen

§ 24

Förlängning av Skolplanen

§ 25

Kurser och konferenser
- Kommunal Skolriksdag
- Utbildningsdag på Gullberna

§ 26

Anmälningsärenden

_______________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 - 15.15

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Jeanette Pettersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Karin Landquist (kd)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Tjänstemän

Jens Petersson (s)
Magnus Manhammar (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Magnus Manhammar (s)
Jörgen Aronsson (s)
Anna Sandell (s)
Roy Jakobsson (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Per Gerdstigen (m)
Lennart Svantesson (kd)
Peter Christensen (c)
Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Stefan Petersson
Solvig Ohlsson
Eva Magnusson Larsson
Ann-Christine Östbergh
Anita Söderström
Ingrid Bergström

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande t o m § 18

fr o m § 12

§§ 11 och 13 föredragning
fr o m § 19
fr § 12

t o m § 18

fr § 12

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
ekonomichef
planeringschef
PA-chef
ekonom
assistent
nämndsekreterare

1
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Utses att justera

Annicka Engblom §§ 11-18 och Markus Alexandersson §§ 19-26

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-02-10

Underskrifter

Sekreterare

2

_______________________________________
Paragrafer 11-26

Ordförande

_______________________________________

Justerare
_______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla 2003-02-11

Intygar i tjänsten

____________________________________________________________________________
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§ 11
Aktuell information
1.

Demokratiprojektet

Nämnden föreläggs skriftlig information från Ungdomsrådet angående arbetet
med Demokratiprojektet.
2.

Undersökningen om Karlskronaungdomars levnadsvillkor

Ärendet utgår.
Återkommer till nämndens marssammanträde.
3.

Handikappolitiska programmet

Solvig Ohlsson överlämnar information till de ledamöter som utses som
nämndens representanter i Handikapprådet.
___________________
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§ 12
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Vik rektor för tiden 030101-030228 Spandelstorps
rektorsområde

2002.5 02

Vik rektor för tiden 030101 - 0301031 Holmsjö/Lyckeby 2002.9 023
Lönetillägg för planerings- och schemaarbeten vid
Wämöskolan 030101 - 030630

2002.22 024

Lönetillägg för uppgifter som chef vid Wämö rektorsområde 030101 - 0301231

2003.55 024

Förlängt förordnande att biträda rektor vid Fridlevstads
rektorsområde 030101 -030131

2003.39 023

Avslag på ansökan om skolskjuts för elev vid Vedebyskolan

2003.1 623

Avslag på ansökan om skolskjuts för elev vid Nättrabyskolan

2002.416 623

Avslag på ansökan om skolskjuts för elev vid Fridlevstads skola

2003.44 623

Avslag på ansökan om skolskjuts för elev vid Sunnadalsskolan

2003.3 623

Resurser för särskilda stödinsatser till Karlskrona
Montessorifriskolans fritidshem januari-juni 2003
Sekretessärende

2002.148 631

Resurser för särskilda stödinsatser till Stumholmens
föräldrakooperativa förskola januari-juni 2003
Sekretessärende

2002.338 630

Resurser för särskilda stödinsatser till Tant Grön AB
januari-juni 2003
Sekretessärende

2001.222 606

4
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forts § 12
Fortsatt bidrag för extra resurser till Nätets föräldrakooperativa förskola
Sekretessärende

2001.365 606

Anpassad studiegång för elever i år 8 och år 9 i
Rödeby och Fridlevstads rektorsområden
Beviljande av lov mer än 10 dagar för elev i år 8 vid
Nättrabyskolan
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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L-gruppen
Samtl R(rapport)
A-C Östbergh § 13
Akten
Internbudget 2003

6

2003.66 042

Budgetram 2003
Enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2002-12-19 är Barn- och ungdomsnämndens ram för år 2003 ca 658,7 mkr. Till denna ram har positiva justeringar
gjorts med ca 11 mkr avseende kompensation för löneökningar 2002. Utöver denna
ram finns centrala medel för kompensation för övriga löneökningar och prisökningar
2003.
Det särskilt riktade statsbidraget (Wärnerssonpengar) för personalförstärkning
beräknas för Barn- och ungdomsnämndens del uppgå till 12,7 mkr.
Nämnden kommer att erhålla kommunbidrag (statsbidrag) för allmän förskola med
8,2 mkr och medel för barnomsorgsreformerna från den kommunala reserven med
3,5 mkr.
En positiv justering med 275 tkr för ökad städfrekvens har tillkommit.
I en särskild reserv under Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen finns ytterligare
medel reserverade för barnomsorgsutbyggnad 2003 (5 mkr) och för merkostnader i
ombyggnaden av Sunnadalsskolan (1,4 mkr).
Nämndens nettoram för 2003 blir därmed 687,7 mkr inkl ovanstående 6,4 mkr från
reserven.
En reserv har avsatts med 2,5 mkr för ej prognostiserade volymförändringar eller
andra betydande förändringar.
Internbudget/resursfördelning
Internbudgeten redovisas per verksamhet samt per rektorsområde och samverkansområde.
Resurserna till rektorsområde exkl särskola, nattis och allergidaghem fördelas efter
beslutad resursfördelningsmodell. Till grund för resursfördelningen ligger en prognos
över 2003 års planerade volymtimmar inom barnomsorgen samt antalet elever inom
grundskolan. Samma resursfördelning tillämpas för barnomsorg i enskild verksamhet. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis och avstämning och
justering sker 30 april och 30 september.
En delvis anslagsfinansiering för Resursskolorna föreslås införas 2003.
Sunnadals rektorsområde föreslås erhålla 7 mkr extra på grund av de speciella
förutsättningar som rektorsområdet har. 7 mkr föreslås fördelas på de rektorsområden
som får de största minskningarna av elevbidrag jämfört med resursfördelningen 2002
bl a på grund av demografiska minskningar.
Gamla överskott respektive underskott hanteras i budget 2003 enligt tidigare regler.
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I kommentarer till internbudgetförslaget belyses följande poster
- Barn- och ungdomsnämnden samt dess verksamheter
- Barn- och ungdomskontoret
- Särskolan
- Säljö
- Utvecklingscentrum
- Resursskolan
- Resurscentrum
- Övriga gemensamma kostnader
- Lokaler
- Skolskjutsar
- Facklig tid
- Finansiella poster
- Intäkter - barnomsorgsavgifter
- Kooperativ
- Friskolor
- Samverkansområden/rektorsområden
- Reserv
Investeringsbudgeten omfattar 7,5 mkr varav ca 4,6 mkr till förvaltningsövergripande investeringar och ca 2,9 fördelas till rektorsområdena.
En reserv om 200 tkr budgeteras för oförutsedda behov.
Personaldimensionering, upphandling och servicenivå fastställdes i riktlinjer i
internbudget 2001. Samma riktlinjer gäller 2003.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta.
1.att godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för år 2003
2.att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för år 2003
3.att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för år 2003
4.att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska justeringar
i internbudget och resursfördelningar
5.att uppdra åt Jämjö samverkansområde att inkomma med förslag, som med
bibehållen pedagogisk kvalitet, kan minska de merkostnader som områdets
struktur, med förhållandevis små enheter, medför
6.att ge förvaltningschefen delegation, att på begäran från samverkansområdena,
stänga öppna förskolor, med undantag för Sunnadals rektorsområde
7.att ge förvaltningschefen delegation att frigöra 1,5 mkr ur reserv för att under
2003 täcka ett utökat behov av insatser inom barnomsorgen, att täcka
oförutsedda förändringar i elevantal, sammansättning, omflyttning m m
inom rektorsområdena.

29 januari 2003

8

Yrkanden
Markus Alexandersson (s) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget attsats 6 samt på
socialdemokratiska gruppens och Vänsterpartiets vägnar bifall i övrigt till förslaget
med följande undantag och tillägg.
1.att Sunnadals rektorsområdes tilldelning minskas med 200 tkr. Beloppet överförs
till nämndens reserv
2.att en analys görs av skolledarorganisationen innan beslut fattas av Barn- och
ungdomsnämnden om en eventuell utökning av rektorstjänsterna
3.att Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag, allt i enlighet med nämndens
beslut 200-04-19, att göra en översyn av bidragsreglerna till de fristående
skolorna. Översynen och eventuell förslag presenteras för nämndens senast
i maj 2003
4.att ge förvaltningschefen i uppdrag att under våren 2003 återkomma med
förslag på nödvändiga organisatoriska förändringar i samverkans/rektorsorganisationen. Förslagen ska ha ett tydligt F-9 perspektiv men måste
samtidigt ge utrymme för effektivisering och tydligt ledarskap som gynnar
kvaliteten i det specifika området
5.att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att särskilt följa de elever som
uppger dålig motivation som orsak till bristande måluppfyllelse. Målet på
kort sikt (inför höstterminsstarten 2004) är att halvera antalet inte godkända
elever som lämnar årskurs 9
6.att 330 tkr disponeras för fortsatt högskoleutbildning för barnskötare. Beloppet
tas ur konto 470 Centralt budgeterade poster
7.att Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att till nämnden hösten 2003
återkomma med rapport om nyttjandegrad m m av de öppna förskolorna samt
vilka konsekvenser införandet av den allmänna förskolan för 4-5 åringar fått
för desamma.
Annicka Engblom (m) överlämnar den borgerliga gruppens förslag till internbudget
för år 2003 och föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1.att hos Kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 10 mkr för att klara
kvalitén inom skolan och 3 mkr för att klara kvalitén och de ökade behoven
inom barnomsorgen
2.att höja elevbidraget med sammanlagt 7 mkr, vilket finansieras genom överföring
från utjämningsreserven
3.att uppdra åt förvaltningen att genomföra en organisationsförändring enligt
fyrklöverns förslag
4.att uppdra åt förvaltningen att se över hyressättningen av skollokalerna och
därefter genomföra förhandling med Tekniska förvaltningen, så att hyrorna
motsvarar faktiskt marknadsvärde
5.att föreslå Kommunfullmäktige att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att
fr o m 1 juli 2003 införa en barnomsorgspeng
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6.att föreslå Kommunfullmäktige att uppdra å Barn- och ungdomsnämnden att
fr o m 1 juli 2003 införa en skolpeng, inkl lokalbidrag och kapitalkostnader
för investeringar, enligt fyrklövers förslag
7.att uppdra åt förvaltningen att utarbeta underlag för beslut i Kommunfullmäktige
om ett införande av fri etablering av förskolor samt familjedaghem
8.att uppdra åt förvaltningen att vidta de budgettekniska justeringar som behövs
med anledning av fyrklöverns förslag
9.att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.
Annicka Engblom yrkar även bifall till socialdemokratiska gruppens attsatser
1, 2, 3, 6 och 7 samt att andra meningen i attsats 4 strykes och att attsats 5 omfattar
alla elever som ej uppfyller målen.
Arto Valtonen (v) yrkar bifall till Markus Alexanderssons förslag och avslag
på det i Annicka Engbloms förslag som avviker från socialdemokraternas förslag.
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till Markus Alexanderssons förslag.
Bo Palmgren (c) yrkar bifall till Annicka Engbloms förslag.
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till borgerliga gruppens förslag samt vad gäller
socialdemokraternas och Vänsterpartiets yrkanden, bifall till attsats 1, avslag på
attsats 4 och bifall till Annicka Engbloms ändringsyrkande avseende attsats 5.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats 1 med tillägg
enligt s- och v-förslaget attsats 6.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget attsats 2 med tillägg enligt s- och vförslaget attsats 1 mot borgerliga gruppens förslag 2.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget med
tillägg.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som bifaller s- och vförslaget röstar ja, den som bifaller borgerliga gruppens förslag röstar nej.
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Patrik Hansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Jeanette Pettersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Karin Landquist (kd)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)
Jens Petersson (s)

Ja
1
1

10

Nej
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Barn- och ungdomsnämnden har med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat
i enlighet med tjänstemannaförslaget med tillägg.
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats 3 och 5.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslagen.
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget attsats 6 mot Markus Alexanderssons
yrkande om avslag på detsamma.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Markus Alexanderssons
yrkande.
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats 7.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslag 2 och 3 från s och v.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslagen.
Ordföranden ställer tilläggsförslag 4 från s och v mot borgerliga gruppens
ändringsyrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tilläggsförslaget.
Ordföranden ställer tilläggsförslag 5 från s och v mot borgerliga gruppens
ändringsyrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tilläggsförslaget.
Votering
Votering begärs.
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Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som bifaller tilläggsförslaget från s och v röstar ja, den som bifaller ändringsyrkandet röstar nej.
Patrik Hansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Jeanette Pettersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg Söderbom (fp)
Karin Landquist (kd)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)
Jens Petersson (s)

Ja
1
1

Nej
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Barn- och ungdomsnämnden har med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat
i enlighet med s- och v-förslaget.
Ordföranden ställer proposition på s- och v-förslaget att-sats 7.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på borgerliga gruppens yrkanden i attsatserna 1, 3, 4, 5 och 6 .
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå yrkandena.
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens yrkande i att-sats 7.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå yrkandet.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som bifaller den borgerliga
gruppens förslag röstar ja, den som avstyrker förslaget röstar nej.
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Ja
Patrik Hansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Jeanette Pettersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Karin Landquist (kd)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)
Jens Petersson (s)
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Nej
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Barn- och ungdomsnämnden har med 6 ja-röster mot 9 nej-röster beslutat
avslå förslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på tjänstemannaförslaget att-sats 4.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
1.att godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för år 2003
med tillägget att 330 tkr disponeras för fortsatt högskoleutbildning för barnskötare. Beloppet tas ur konto 470 Centralt budgeterade poster
2.att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för år 2003
med tillägget att Sunnadals rektorsområdes tilldelning minskas med 200 tkr.
Beloppet överförs till nämndens reserv.
3.att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för år 2003
4.att uppdra åt Jämjö samverkansområde att inkomma med förslag, som med
bibehållen pedagogisk kvalitet, kan minska de merkostnader som områdets
struktur, med förhållandevis små enheter, medför
5.att ge förvaltningschefen delegation att frigöra 1,5 mkr ur reserv för att under
2003 täcka ett utökat behov av insatser inom barnomsorgen, att täcka
oförutsedda förändringar i elevantal, sammansättning, omflyttning m m
inom rektorsområdena.
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6.att en analys görs av skolledarorganisationen innan beslut fattas av Barn- och
ungdomsnämnden om en eventuell utökning av rektorstjänsterna
7.att Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag, allt i enlighet med nämndens
beslut 2000-04-19, att göra en översyn av bidragsreglerna till de fristående
skolorna. Översynen och eventuella förslag presenteras för nämnden senast
i maj 2003.
8.att

ge förvaltningschefen i uppdrag att under våren 2003 återkomma med förslag
på nödvändiga organisatoriska förändringar i samverkans/rektorsorganisationen. Förslagen ska ha ett tydligt F-9 perspektiv men måste
samtidigt ge utrymme för effektivisering och tydligt ledarskap som gynnar
kvaliteten i det specifika området

9.att

uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att särskilt följa de elever som
uppger dålig motivation som orsak till bristande måluppfyllelse. Målet på kort
sikt (inför höstterminsstarten 2004) är att halvera antalet inte godkända elever
som lämnar årskurs 9

10.att Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att till nämnden hösten 2003
återkomma med rapport om nyttjandegrad m m av de öppna förskolorna samt
vilka konsekvenser införandet av den allmänna förskolan för 4-5 åringar fått
för desamma.
11.att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska
justeringar i internbudget och resursfördelningar.
Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag, vilket bifogas
protokollet.
Särskilt yttrande
Borgerliga gruppen lämnar särskilt yttrande vilket bifogas protokollet.
Tack
Ordföranden och övriga nämndledamöter tackar tjänstemännen för ett gott
arbete med framtagande av beslutsunderlag.
____________________
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K Augustsson
A-C Nielsen
A Trulsson
G Nilsson
Akten
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2002.396 023 Holmsjö
2002.350 023 Trossö
§ 14
Rektorstjänster inom grundskolan i Karlskrona kommun
Tre tillsvidaretjänster som rektor inom grundskolan i Karlskrona kommun har
utannonserats i november 2002 (Holmsjö 50 %, Spandelstorp 100 % och Trossö
100 %).
Förvaltningschefen avser att återkomma till nämnden med förslag avseende
rektorstjänsten i Spandelstorps rektorsområde.
Till tjänsten i Holmsjö rektorsområde hade vid ansökningstidens utgång 3 sökande
anmält sig.
Till tjänsten i Trossö rektorsområde hade vid ansökningstidens utgång 10 sökande
anmält sig.
Efter en första genomgång av de sökandes meriter och personliga kontakter bedömde
presidiet och förvaltningschefen att Karina Augustsson var mest meriterad och väl
lämpad för tjänsten som rektor 50 % i Holmsjö rektorsområde.
Av de sökande till rektorstjänsten i Trossö rektorsområden bedömdes Ulf Månsson,
Ann-Christine Nielsen och Lotta Svensson som mest meriterade och dessa kallades
till anställningsintervjuer den 9 och 10 december. Ulf Månsson har därefter återtagit
sin ansökan.
Enligt förvaltningschefens bedömning är Ann-Christine Nielsen den bäst lämpade för
tjänsten som rektor inom Trossö rektorsområde. Denna uppfattning delas av presidiet.
De två som föreslagits för tjänsterna uppfyller i hög grad de krav som i annonsen ställs
på tjänsteinnehavaren. De har samtliga ett stort kunnande om och bred erfarenhet av
förskoleverksamhet och pedagogiskt utvecklingsarbete.
De har också i hög grad de personliga egenskaper som en rektor behöver besitta.
Facklig förhandling angående rektorstjänsterna har ägt rum den 14 januari.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till ovanstående föreslås Barn- och ungdomsnämnden besluta
att
att

förordna Karina Augustsson fr o m den 1 februari 2003 och tillsvidare som rektor
50 % inom Holmsjö rektorsområde samt
förordna Ann-Christine Nielsen fr o m den 1 mars 2003 och tillsvidare som rektor
inom Trossö rektorsområde.

29 januari 2003

15

Yrkande
Bo Palmgren (c) yrkar att ärendet återremitteras.
Ordföranden yrkar avslag på Bo Palmgrens yrkande.
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger.
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag.
Arbetsutskottet beslutar att så skall ske.
Ordföranden ställer därefter proposition på tjänstemannaförslaget.
Arbetsutskottet ställer sig bakom förslaget.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet
med tjänstemannaförslaget.
Reservation
Bo Palmgren (c) reserverar sig mot arbetsutskottets beslutsförslag.
------------------------------Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att
att

förordna Karina Augustsson fr o m den 1 februari 2003 och tillsvidare som rektor
50 % inom Holmsjö rektorsområde samt
förordna Ann-Christine Nielsen fr o m den 1 mars 2003 och tillsvidare som rektor
inom Trossö rektorsområde.

_____________________
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2003.67 610
K Edvinsson
A Ottosson
I Bergström
Sturkö lokala
styrelse
Akten

§ 15
Fastställande av föräldrastyrelse vid Sturkö skola
Val har förrättats till lokal styrelse för fritidshem, förskoleklass och skola i Sturkö
rektorsområde. Valet skedde den 12 oktober 2002 och omfattar tiden fram till
den 1 november 2004. Då valperioden enligt stadgarna är olika för såväl ledamöter
och ersättare som för personalrepresentanter kommer fyllnadsval att äga rum hösten
2003.
Till föräldrarepresentanter valdes Jens-Olof Lindh, Thomas Svensson, Kerstin
Frändebo, Christer Andersson, Monica Evaldsson, Maria Andrén, Mats Petersson
och Åke Samuelssson.
Till personalrepresentanter valdes Lars-Göran Karlsson, Karin Eriksson, Ann
Svensson, Ingegerd Thorsell, Elisabeth Lundell och Anders Pettersson.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att fastställa ovanstående förslag till representanter för Sturköskolans lokala
styrelse samt
att mandatperioden omfattar tiden fram till den 15 november 2003 respektive
1 november 2004 enligt styrelsens förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
___________________

29 januari 2003
H Karlsson
C Larsson
S Petersson
S Ohlsson
Akten
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2003.68 617
§ 16
Förändring av gymnasiesärskolans programutbud
Gymnasiesärskolan erbjuder idag som nationella program: Industriprogrammet och
Hotell- och restaurangprogrammet. Som specialutformat program erbjuds Fastighetsprogrammet och som individuella program Yrkesträning och Verksamhetsträning.
För elever från Industriprogrammet har möjligheterna efter avslutad utbildning att få
arbete minskat väsentligt.
För att bättre anpassa gymnasiesärskolans utbildningar till de förhållande som styr
möjligheterna till arbetstillfällen föreslår särskolans rektorer att Industriprogrammet
avskaffas och ersätts med ett nytt specialutformat program; Trädgårds- och miljöprogrammet. Inrättande av detta program innebär även att de kurser som ska ingå
i programmet kan användas i de Individuella programmen.
Förändringen av program innebär även att Verksamhetsträningen, Yrkesträningen
och de specialutformade programmen kan samverka och arbeta ihop i högre grad.
För de elever som idag går på Industriprogrammet ska finnas möjlighet att avsluta
påbörjad utbildning eller, om de så önskar, ges möjlighet att byta program.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att
att
att

avskaffa Industriprogrammet på gymnasiesärskolan från hösten 2003
under förutsättning att det ryms inom särskolans ram, tillstyrka att ett
Trädgårds- och miljöprogram erbjuds inom gymnasiesärskolans utbud
inför läsårsstarten 2003 samt
ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda och beskriva
konsekvenser för att utveckla ett Trädgårds- och miljöprogram; organisatoriskt
såväl som ekonomiskt och innehållmässigt samt återkomma med redovisning
av detta inför budget 2004.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
___________________
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A Ottosson
A Eklund
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2002.401 619

§ 17
Yttrande över Utbildningsdepartementets promemoria ”Skyldighet att
lämna uppgifter om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg”
(U2002/4328/S)
Barn- och ungdomsnämnden är remissinstans för rubricerade promemoria.
Promemorian är ett led i arbetet med att införa bestämmelser om kvalitetsredovisning
inom förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.
Barn- och ungdomsnämnden yttrande avser i huvudsak promemorians övervägande
om hur systemet kring kvalitetsredovisningar kan utformas.
Arbetet med dokumentation, uppföljning och utvärdering har i och med införandet av
läroplanen (Lpfö 98) blivit en viktig del i arbetet med att utveckla den pedagogiska
verksamheten i förskolan. Redan idag gör rektorerna på eget initiativ kvalitetsredovisningar som omfattar förskolan. Även fritidshemmen omfattas ofta av kvalitetsredovisningarna, då personal i skola och fritidshem samarbetar och fritidshemmen
tillämpar skolans läroplan.
Barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona instämmer i promemorians förslag om att
kvalitetsredovisningar för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg så långt möjligt
ska jämställas med de kvalitetsredovisningar som upprättas inom skolväsendet.
Barn- och ungdomsnämnden menar dock att ansvaret för att upprätta kvalitetsredovisningar skall läggas på respektive rektor, till skillnad vad som anges i
promemorian. Det är viktigt att kvalitetsredovisningarna skall kunna ingå i och bidra
till den process som stimulerar och vidareutvecklar kvalitén på den pedagogiska
verksamheten hos personalen.
Vad gäller vidare utredning av hur systemet skall utformas vill Barn- och
ungdomsnämnden framföra den viktiga aspekten om likartat nationellt system
för att göra kvalitetsredovisningarna jämförbara; inte endast inom kommunen, utan
även mellan kommuner.
Sammanfattningsvis ställer sig Barn- och ungdomsnämnden positiv till införande av
bestämmelser om kvalitetsredovisning inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Barn- och ungdomsnämnden anser dock att ansvaret för att upprätta
kvalitetsredovisning ska åläggas rektor på samma sätt som när det gäller skolans
verksamhet.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att lämna yttrande på promemorian ”Skyldighet att lämna uppgifter om
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg” enligt ovan redovisat förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

lämna yttrande på promemorian ”Skyldighet att lämna uppgifter om
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg” enligt ovan redovisat förslag.

_________________
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2002.316 611
A Eklund
M Bjarke
Kommunfullm
Akten

§ 18
Yttrande över motion ”LUS lär eleverna att läsa”
Barn- och ungdomsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade motion
från Jan-Olof Petersson (fp). I motionen hänvisas till forskning som visar att var
femte sextonåring lämnar grundskolan utan tillräckliga baskunskaper i läsning och
skrivning samt att det individuella programmet idag är gymnasieskolans tredje
största utbildningsgren.
Motionären konstaterar att det behövs mer tid, stöd och hjälp till elever som inte når
målen och förordar en särskild metod för läs- och skrivutvecklingsprojekt LUS
utarbetat av Bo Sundblad.
Jan-Olof Petersson yrkar
att Kommunfullmäktige ger Barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att utreda
möjligheterna att införa läsutvecklingsschemat LUS.
I förslag till yttrande redovisas att det enligt skolplan 2000-2002 skall finnas en
individuell utvecklingsplan för varje elev. Den individuella planen används ofta som
ett analysschema. Det finns olika analysscheman, varav LUS är ett.
En brist hos LUS är att metoden inte beaktar senare års forskning. Det finns flera
modernare analysscheman av vilka framför allt Skolverkets ”Språket lyfter”
är betydligt mer aktuell och anpassat till den kunskapssyn som nationella
styrdokument förmedlar.
LUS-metoden är väl känd av pedagogerna i verksamheten. Det finns även andra goda
pedagogiska metoder och valet av metoder bör göras av pedagogerna i verksamheten.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till ovanstående yttrande föreslås Barn- och ungdomsnämnden
besluta
att

föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen därmed skall anses besvarad.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
___________________
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2002.315 611
A Eklund
M Bjarke
Kommunfullm
Akten

§ 19
Yttrande över motionen ”Ge eleverna tillräckligt med tid i grundskolan”
Barn- och ungdomsnämnden har beretts tillfälle att lämna yttrande över rubricerade
motion från Jan-Olof Petersson (fp).
I motionen påtalas att elever i grundskolan får exakt lika undervisningstid under sin
skoltid oberoende av individuella behov och att alla elever därmed inte kan lika
mycket samt att vissa inte klarar grundkraven. Motionären menar att många elever
inte lyckas med skolarbetet pga dålig uppföljning och brist på individuell anpassning.
Mer tid och stöd behövs för dessa elever. Motionären föreslår olika åtgärder i årskurs
3 och 4 samt extra stöd till invandrarungdomar som ej behärskar svenska språket
tillräckligt.
Motionären yrkar
att Kommunfullmäktige ger Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att
utarbeta former för uppföljning i årskurs 3 i svenska och matematik
att Kommunfullmäktige ger Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att
tillsammans med de olika rektorsområdena starta stödjande verksamhet i
enlighet med intentionerna i motionen
att elever som ligger långt från målen i årskurs 3 ges rätt till ett extra år i årskurs 3
att elever som ligger strax under målen i årskurs 3 garanteras stöd i årskurs 4 för
att uppnå målen.
I förslag till yttrande redovisas att resurser till rektorsområdena tilldelas skolan som
en schablon per elev. Utifrån denna tilldelning fördelar rektor resurserna beroende på
elevers behov inom olika elevgrupperingar. Detta innebär att resursen kan bli olika
för eleverna.
Uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt. Kommunala prov i svenska genomförs av alla elever i år 2 och avser läsförståelse och stavning. Detta för att
kunna sätta in stöd omedelbart och inför planering av år 3. I år 3 genomförs
kommunalt prov i matematik. Kommunens skolor har arbetat med de kommunala
proven i snart fem år. En utvärdering och eventuell omarbetning av de kommunala
proven bör ske eftersom proven är färskvara. Proven måste vara meningsfulla för
elever, lärare, föräldrar, rektorer och politiker.
Elevers rätt att gå ett extra år i samma klass är reglerat i grundskoleförordningen.
Detta bör dock noga övervägas med hänsyn till elevens bästa. Det viktigaste för
elever med svårigheter är att kunna behålla och utveckla självförtroendet samt att
behålla lusten att lära.
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Genom individuella utvecklingsplaner kan varje elevs eventuella stödbehov
kartläggas. Timplanen för grundskolan ger möjlighet till jämkning av timtalet med
högst 600 timmar totalt. Detta jämkningsutrymme kan användas av skolan för att
anpassa tiden för undervisningen efter elevernas behov och möjlighet att nå målen.
Motionärens förslag om att ge elever mer tid i enskild ämne, individuell anpassning i
skolarbetet samt möjlighet att gå ett extra år i grundskolan är åtgärder som är fullt
möjliga inom de ramar som nationella och lokala styrdokument föreskriver.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till ovanstående yttrande föreslås Barn- och ungdomsnämnden
besluta
att

föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen därmed skall anses besvarad.

Yrkanden
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, tjänstemannaförslaget och
Jan-Olof Peterssons och ställer dessa mot varandra.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
__________________
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2002.406 400
H Göransson
KLF
Akten

§ 20
Yttrande över remiss angående förslag till regionala miljömål för Blekinge län
Barn- och ungdomsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsens
”Förslag till miljömål för Blekinge län”.
Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att anpassa de nationella målen
regionalt. Kommunen har motsvarande ansvar för den lokala anpassningen.
Avsikten med remissen är att i första hand få synpunkter på förslagen till regionala
mål. Nästa steg i miljöarbetet är att utarbeta ett åtgärdsprogram och uppföljningssystem för de regionala målen.
Sammanställning av de regionala målen
- Begränsad klimatpåverkan
- Frisk luft
- Bara naturlig försurning
- Giftfri miljö
- Skyddande ozonskikt
- Säker strålmiljö
- Ingen övergödning
- Levande sjöar och vattendrag
- Grundvatten av god kvalitet
- Hav i balans, levande kust och skärgård
- Myllrande våtmarker
- Ett rikt odlingslandskap
- God bebyggd miljö
I förslag till yttrande framhålles att inom Barn- och ungdomsnämndens verksamhet
finns styrdokument för hur förskola och skola skall arbeta med miljön. Skolan
skall sträva efter att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljö
som miljön i ett vidare perspektiv, förstå grundläggande ekologiska sammanhang
och ha förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsa och miljö.
Arbetet med miljön pågår i förskolor och skolor, bl a med sopsortering, säkerhetsutbildning/vidareutbildning för olika personalkategorier avseende rutiner, användning av utrustning på ett miljövänligt sätt. Inom varje rektorsområde finns miljöansvariga som arbetar efter Agenda 21.
För att fullt ut besvara remissen så som det efterfrågas, krävs fackkunskap inom
områden som inte finns inom Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområden.
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Barn- och ungdomsnämnden ställer sig dock generellt positiv till ”Förslag till
regionala miljömål för Blekinge län”. Samtliga mål är viktiga för vår växande
framtid; barnen. Allt som syftar till att bevara och förbättra vår miljö, både den
inre och den yttre, är till gagn för både barn och vuxna.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

lämna yttrande på remissen ”Förslag till regionala miljömål för Blekinge län”
enligt ovan redovisat förslag.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
__________________
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2002.430 001
Kommunala
Handikapprådet
E-B Dahlström § 21
L Svantesson
Val av ledamot och ersättare i Kommunala Handikapprådet perioden
I Bergström
2003-2006
Akten
Mandatperioden för ordinarie ledamöter och ersättare i Kommunala Handikapprådet
utgick den 31 december 2002. Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och
ömsesidig information mellan organisationerna och kommunen. Rådet företräder
brukarna.
Barn- och ungdomsnämnden skall nominera 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare till
rådet.
Under föregående mandatperiod var en s-ledamot ordinarie och en m-ledamot
ersättare i Kommunala Handikapprådet.
Tjänstemannaförslag.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

utse en ordinarie ledamot och en ersättare till Kommunala handikapprådet perioden 2003-2006.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

utse Eva-Britt Dahlström (s) till ordinarie ledamot i Kommunala
Handikapprådet och Lennart Svantesson (kd) till ersättare.

__________________
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1999.305 627
A Eklund
Kommunfullm
KLF
I Bergström
Akten

§ 22
Val av representant i Kommunrådet
År 1996 beslutade Kommunstyrelsen att som projekt starta ett Kommunråd. Syftet
var att utveckla stödet för de mest utsatta barnen och ungdomarna. Projektet var
kommunövergripande och skulle pågå två år. Projektet utvärderades sedan av såväl
interna som externa kompetenser. Utvärderingen ledde till att Kommunfullmäktige
beslutade att kommunrådet skulle fortsätta som en etablerad verksamhet under
mandatperioden 1999-2002.
Ny uppföljning och utvärdering är gjord och Kommunfullmäktige beslutade
vid sammanträde 18-19 december 2002
1. att Kommunrådet fortsätter sitt arbete under mandatperioden 2003-2006
2. att Kommunrådet är en övergripande resurs som skall vara behjälplig vid
genomförande av planeringsmetoder runt enskilda barn
3. att Kommunrådet fortlöpande rapporterar och föreslår åtgärder mot systemfel i
organisationen till berörda nämnder och styrelser
4. att som generalklausul anta att ”Om det råder oenighet om nämnders ansvar
i gällande reglemente och ett enskilt barns behov skall barnets behov gälla”
5. att respektive nämnder och styrelser utser representanter för mandatperioden
2003-2006.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till ovanstående attsats 5, föreslås att Anja Eklund, i likhet med
föregående perioder, utses till Barn- och ungdomsnämndens representant i
Kommunrådet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

utse Anja Eklund till Barn- och ungdomsnämndens representant i
Kommunrådet för tiden 2003-2006.

________________
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Intagn nämnd
gy-komvux
R Andréasson
M Alexandersson
M-L Norethun
B Palmgren
S-I Ekberg
K-E Olsson
I Bergström
Akten

2003.69 001
§ 23
Representanter i Intagningsnämnden för gymnasieskolan och
kommunala vuxenutbildningen
Barn- och ungdomsnämnden hade föregående mandatperiod två ordinarie och
två ersättare från Barn- och ungdomsnämnden och en rektor med ersättare från
grundskolan som representanter i Intagningsnämnden för gymnasieskolan och
Kommunala vuxenutbildningen inom Karlskronaregionen.
Intagningsnämnden har begärt in nämndens beslut avseende representanter
för innevarande mandatperiod senast den 29 januari 2003.
Rektorsgruppen har föreslagit Swen-Ingvar Ekberg som ordinarie ledamot och
Karl-Erik Olsson som ersättare.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att s-gruppen och borgerliga gruppen lämnar förslag
på representanter till nämndens januarisammanträde.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

utse Roland Andréasson (s) och Marie-Louice Norethun (m) till
ordinarie ledamöter i Intagningsnämnden för gymnasieskolan och
Kommunala vuxenutbildningen

att

utse Markus Alexandersson (s) och Bo Palmgren (c) till ersättare
samt

att

utse Swen-Ingvar Ekberg till ordinarie ledamot för rektorsgruppen
och Karl-Erik Olsson till ersättare.

__________________
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Kommunfullm
A Eklund
K Edvinsson
I Bergström
Akten
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1999.422 619
§ 24
Förlängning av Skolplanen
Kommunfullmäktige beslutade 2000-02-24 om nu gällande skolplan. Denna plan
gäller, enligt beslutet, t o m år 2002, varför arbetet med att utforma ny plan bör starta
snarast möjligt, men med inriktningen att ett nytt underlag för beslut inte skall
behöva forceras fram.
Genom att prolongera nuvarande skolplan till dess kommunfullmäktige kan fastställa en ny plan, skapas sålunda tid för arbetet och tillika förhoppningen att en
framåtblickande vital diskussion om den framtida förskole- och skolverksamheten
i kommunen skall bilda utgångspunkt för en ny skolplan.
Tjänstemannaförslag
Med utgångspunkt i ovanstående föreslås Barn- och ungdomsnämnden hemställa
att kommunfullmäktige beslutar
att

nu gällande skolplan för åren 2000-2002 prolongeras till dess en ny plan
antas.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
__________________
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§ 25
Kurser och konferenser
1.

Kommunal Skolriksdag

Kommunal Skolriksdag äger rum den 26-27 mars 2003 i Stockholm.
Nämnden diskuterar representation vid konferensen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ordinarie arbetsutskott och representant
för kd och mp får delta i konferensen. Om någon ordinarie är förhindrad medges
att ersättare får delta.
Ingrid Bergström meddelar vidare arrangemang kring resan.
___________________
2.

Utbildningsdag 5 februari 2003 på Gullberna Park

Program till nämndens första utbildningsdag den 5 februari redovisas.
Inbjudan med program skickas till ledamöterna.
__________________
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§ 26
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2002.196 042
§ 169
Budget 2003 och planer 2004-2005

Kommunfullmäktige

2003.22 024
§ 173

Kommunfullmäktige

2003.21 024
§ 174
Ersättning för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda
(fritidspolitiker)

Kommunfullmäktige

2003.23 029
§ 175
Förslag om frivillig redovisning av
förtroendevaldas bisysslor

Kommunfullmäktige

1999.305 627
§ 177
Kommunrådet - utvärdering och direktiv

Kommunledningsförvaltningen

2002.426 028
Beslut om minnesgåva vid pensionsavgång

Skolverket

2002.326 631
Genomförd tillsyn över utbildningen vid
Skolveckohemmet Riggen AB i
Karlskrona kommun

Skolverket

2002.327 047
Beslut om fastställande av statsbidrag
bidragsåret 2003

Skolverket

2002.232 609
Statistik om slutbetyg från grundskolan
våren 2002

29 januari 2003
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Specialpedagogiska institutet

2002.270 047
Preliminär fördelning av medel för
Särskilda insatser på Skolområdet (SIS
budgetåret 2003.
Karlskrona kommun tilldelas 383.000
kronor för sjukhusundervisning vid
somatisk avdelning.

Kammarrätten i Jönköping

Komplettering till överklagande av
Länsrättens i Blekinge dom beträffande
yrkande om upphävande av barn- och
ungdomsnämndens i Karlskrona beslut
angående skolskjuts.

Lokala styrelsen Sturköskolan

Sammanträdesprotokoll daterat
2002-12-18

Förskole- och grundskoleenheten
i Ronneby kommun

Läsårstider 2003/2004 för förskole- och
grundskoleenheten

Barn- och utbildningsnämnden i
Sölvesborg

Läsårstider 2003/2004 för grundskola
och särskola i Sölvesborg.

__________________
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Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 26 februari 2003
§ 27

Aktuell information
- Köredovisning (S Ohlsson)
- Handikappolitiska programmet (S Ohlsson)
- Redovisning av försök med ökad grundbemanning (L Dehlin)

§ 28

Delegeringsärenden

§ 29

Bokslut per den 31 december 2002 (P Olsson/S Petersson/A-C Östbergh)

§ 30

Uppföljning och utvärderingsplan för år 2003 (A Eklund)

§ 31

Förslag om ändring av dag för nämndens marssammanträde till måndagen
dem 31 mars

§ 32

Skolplanen

§ 33

Kurser och konferenser
- Kommunal Skolriksdag
- Utbildningsdag 12 mars 2003
§ 34
Övriga ärenden
- Möjlighet för kommunalt anställda dagbarnvårdare att ha de egna
barnen placerade i hemmet

§ 35

Anmälningsärenden

26 februari 2003

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 – 15.45

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jeanette Petersson (s)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Bo Palmgren (c)
Marcel Abedini (mp)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Jens Petersson (s)
Magnus Manhammar (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Lennart Svantesson (kd)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande §§ 27-35
§§ 27-35 (föredragning)
§§ 27-35

§§ 27-35 (beslutssammanträde)
§§ 27-35 (föredragning)

Magnus Manhammar (s)
Jörgen Aronsson (s)
Anna Sandell (s)

§§ 27-35 (föredragning)

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Stefan Petersson
Solvig Ohlsson
Lena Dehlin
Anita Söderström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
ekonomichef
planeringschef
personalsekreterare
vik nämndsekreterare

Övriga närvarande

Ulla Ståhl
Marina Ericsson
Asta Abrahamsson

rektor Sunnadals ro
rektor Sunnadals ro
rektor Spandelstorps ro

§§ 27-35 (föredragning)

1

26 februari 2003

Utses att justera
Justeringens plats
och tid

Eva-Britt Dahlström

Underskrifter

Sekreterare

_______________________________________

Ordförande

_______________________________________

Justerare

_______________________________________

2

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-03-06 kl 13.15
Paragrafer 27-35

___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla
2003-03-07
Intygar i tjänsten

Anita Söderström
____________________________________________________________________________
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§ 27
Aktuell information
Ulla Ståhl
1.
Presentation av Sunnadals rektorsområde
Marina Ericsson
Rektorerna Ulla Ståhl och Marina Ericsson informerar om sitt rektorsområde och om
pågående ombyggnad till en modern framtidens skola. Elevvårdsteamet berättar om
sitt arbete. Vidare informeras om ett speciellt läsinlärningsprojekt.
Därefter ges ledamöterna möjlighet att under förmiddagen besöka de olika
verksamheterna och den nya idrottshallen.
S Ohlsson
Akten

2.

Köredovisning

2003.102 611

Köredovisning t o m januari månad 2003 redovisas. Redovisningen omfattar
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna
1-5 år är 35 varav 7 är barn till arbetssökande och 8 till föräldralediga. Framtida
känd väntelista t o m oktober månad är 359 barn, varav 44 är barn till arbetssökande och 6 till föräldralediga. Dessutom finns 7 barn i passiv kö.
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 11 barn och framtida känd väntelista t o m
oktober månad 2003 är 16 barn samt 13 i passiv kö.
Ordföranden tar informationen till protokollet och framhåller tryggheten i vetskapen
att hanteringen av barnomsorgskön och de behov som finns och kommer framöver
sker med god insikt och eftertanke.
S Ohlsson

3.

Handikappolitiska programmet

Eva-Britt Dahlström (s) redovisar från möte med Handikapprådet, varvid bl a
informerades om Lättläst språk. Detta material kommer att tillställas nämnden.
L Dehlin
4.
Redovisning av projekt ökad grundbemanning
2002.201 026
A Abrahamsson
Akten
Lena Dehlin redovisar projektet Ökad grundbemanning. Bakgrunden till projektet är
de ökande ohälsotalen i kommunen. Avsikten är att hitta orsaker och metoder för att i
första hand stoppa ökningen och sedan kunna minska omfattningen av sjukskrivningarna.
En grupp bestående av representanter från arbetsgivaren, fackliga organisationer,
försäkringskassan och kommunhälsan har bl a tagit fram förslaget om ökad
grundbemanning på utvalda arbetsplatser. Med utgångspunkt från en sjukskrivningsinventering våren 2002 valdes fem områden ut; Spandelstorps fritidshem, Thunells
förskola, år 7-9 på Jändelskolan, Särskola och städ inom vissa enheter vid Trossö
rektorsområde.

26 februari 2003
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forts. § 27
Berörd personal fick besvara en enkät angående sin arbetssituation innan projektet
startade och en enkät fyra månader senare.
Asta Abrahamsson redovisar hur projektet utfallit i Spandelstorps rektorsområde.
Sammanfattningsvis konstateras att personalen upplever sin arbetssituation mindre
stressig i dag. De hinner med sina arbetsuppgifter på ett bättre och mer tillfredsställande sätt och upplevelsen av psykosomatiska besvär har minskat.
Satsningen på projektet med ökad grundbemanning visar på mycket positiva
förändringar för den enskilde och även för arbetslagen. Barn- och ungdomsnämnden
kommer att få ta del av slutrapport efter sommaren 2003.
Ordföranden tackar för informationen.
_____________________

26 februari 2003

§ 28
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Lönetillägg för planering och samordning av förskoleverksamhet i Nättraby rektorsområde

2003.85 024

Ändring av ovanstående beslut.

2003.85 024

Förordnande att biträda rektor inom Fridlevstads rektors- 2003.39 023
område
Avskrivning av kundfordringar år 2002

2002.89 049

Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
_____________________
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Kommunstyr.
P Olsson
S Petersson
A-C Östbergh
Akten

6

2002.119 042
§ 29
Bokslut per den 31 december 2002
Ansvarsområde
Bokslutet för år 2002 för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter omfattar
förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år, förskoleklass, grundskola och
skolbarnsomsorg för barn och ungdom mellan 6 och 16 år. Dessutom ingår det
samlade ansvaret för all särskoleverksamhet i kommunen. Verksamhetsansvaret är
fördelat på 14 rektorsområden (inkl särskola) samt ett antal stödfunktioner som
resursskola (elever i behov av särskilt stöd, resurscentrum (del i elevvården),
utvecklingscentrum (fortbildningsenhet), Säljö koloniverksamhet etc. Vidare
bidragsfinansieras fyra friskolor och 10 kooperativa enheter med förskola m m.
Fr o m 2003 kommer även två verksamheter inom förskoleverksamheten att drivas
av två fristående entreprenörer. Det administrativa arbetet sker framförallt på barnoch ungdomskontoret och på sex administrativa centrum.
Ekonomiskt utfall
Verksamhetens nettobudget för år 2002 omfattar 670 mkr. Kommunen finansierar
ca 88 % och föräldraavgifter, statsbidrag och hyresintäkter står för merparten av
resterande del.
Investeringsutrymmet har under året varit 9,3 mkr av vilket 7,7 mkr har nyttjats.
Verksamheterna för barn och ungdom är mycket personalintensiva, ca 2/3
av kostnaderna är personalkostnader. Personal och lokaler står för ca 82 % av
budgeten medan 9 % utgörs av material, läromedel, och livsmedel samt 9 % av
bidrag för kooperativ/friskolor m m.
Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett positivt resultat på 2,2 mkr. Överskottet
uppgår till 0,3 % av budgetomslutningen.
De största avvikelserna finns inom verksamheterna barnomsorgsavgifter,
rektorsområdena, finansiella intäkter, skolskjutsar, centrala kostnader, resursskolan, resurscentrum, lokaler och nämndadministration.
Rektorsområdena uppvisar sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,7 mkr.
Merparten av den positiva förändringen av semesterlöne- respektive ferielöneskulden
på ca 2,4 mkr har fördelats ut till rektorsområdena, vilket är en av orsakerna till
områdenas resultat.
Bokslutet omfattar förutom ovanstående ansvarsområden och ekonomiskt utfall även
- IT-satsningar
- volymutveckling
- verksamhetsåtgärder
- miljöredovisning
- framtiden
- verksamhetsmått

26 februari 2003
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- balansräkning
- resultaträkning
- finansieringsanalys
- nyckeltal – bokslut 2002.
Viktiga händelser under år 2002 har varit:
- kontinuerlig uppföljning av verksamheten
- utvärdering i form av verksamhetsbesök
- kvalitetssäkring av skolhälsovården
- IT i skolan (ITiS)
- fokusgrupper inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
- redovisning av ohälsotal
- redovisning av stödbehov för pojkar och flickor enligt 3-R metoden
- inhämtning av uppfattning och värderingar kring måluppfyllelse
- kompetensutveckling med koncentration på målformulering, utvärdering och
hälsofostran
- analys av fortbildningsbehov i arbetslagen med hjälp av EU-bidrag
- kurs i forskningsmetodik
- deltagande i skolprojekt ”Naturvetenskap och teknik för alla”
- deltagande av seniorer på skolor och förskolor
- tjänstemannarepresentation i ungdomsrådet
- om- och tillbyggnad av Sunnadalsskolan (beräknas klar 2003)
- entreprenadupphandling av två förskolor
- införande av maxtaxa
- nya reformer som omfattar rätten till förskoleverksamhet för barn till
föräldralediga eller arbetslösa
- sista delen av reformen inför en avgiftsfri allmän förskola för 4-5 åringar
- deltagande i nationella utvecklingsinsatsen ITiS
- nya förskolor har startat i Rödeby, Fågelmara och Ramdala. Ett provisorium
har öppnat på Gullberna Park och två provisorier i Lyckeby. Vedeby förskola
startar 2003
- barn- och ungdomsmässa
- deltagande i rekryteringsdagar samt anordnande ”rekryteringsevent”
- kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön samt arbetsmiljöarbetet
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

godkänna 2002 års bokslut samt överlämna detsamma till kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning
Ordföranden tackar tjänstemän, ledning och personal som på ett positivt sätt
medverkat till att nämnden fått ett gott bokslutsresultat.
_______________

26 februari 2003
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2003.103 619
A Eklund
A Ottosson
I Bergström
Akten

§ 30
Uppföljning - utvärderingsplan år 2003
Arbetsutskottet föreläggs förslag till uppföljnings- och utvärderingsplan
för år 2003. Planen innehåller vissa delar som återkommer årligen och vissa
delar som avser att komplettera helhetsbilden utifrån tidigare års kvalitetsarbete.
De delar som avser att mäta eller beskriva tillståndet i den pedagogiska
verksamheten utgår ifrån mål i läroplanerna (Lpfö, Lpo).
Uppföljningar/utvärderingar som föreslås specifikt för innevarande år är
markerade med *.
Uppdragsgivare
Externa uppdrag

Kommunövergripande
uppdrag

Ekonomi/budget
BUN:s uppdrag

Uppföljning/utvärdering
1. Skolverkets SCB-statistik.
2. Redovisning av lokal arbetsplan.
3. Kvalitetssäkring skolhälsovården.
4. Kvalitetsredovisning.
5. Skolutvecklingsavtalet (ÖLA)*.
6. Personalstatistik.
7. Psykosocial enkät.
8. Uppföljning av maxtaxa och andra reformer
(även uppdrag från BUN)*.
9. Uppföljning marknadsföring/informationsaktiviteter (även uppdrag från BUN).
10.Sammanställning skyddsarbete/arbetsmiljö.
11. Budgetuppföljning.
12. Delårsbokslut.
13. Bokslut/verksamhetsberättelser.
14. Redovisning av servicenivå avseende
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
15. Öppen förskola – nyttjande, konsekvenser av
allmän förskola*.
16. Uppföljning av barnolycksfall.
17. Uppföljning av sommarskolans elever i
gymnasiet*.
18. Uppföljning av elever med bristande motivation*.
19. Verksamhetsbesök i fyra rektorsområden.
Vårterminen Montessori och Holmsjö.
Höstterminen Sturkö och Nättraby. Fokus på
läroplanens kapitel 2.2 Kunskaper: ”integrera
kunskaper i olika former”, ”förståelse för andra
kulturer”, ”väl underbyggda val av fortsatt
undervisning”.

Verksamhetsutfall/resultat

20. Kvalitet i förskola*.
21. Kvalitet i fritidshem*.
22. Kompetensutvecklingsplan – tre nivåer*.
23.”Framtidens skola” –utvecklingsperspektiv*.
24. Elevinflytande – tillståndet*.
25. Attitydundersökning år 9*.
26. Datortäthet.
27. Resurstilldelning friskolor*.
28. Kartläggning av elever med läs- och skrivsvårigheter
29. Utvärdering av resultat i svenska, matematik
och engelska (förskoleklass, år 1, 2, 3, 4, 6,
7 och 8).
30. Nationella prov i svenska, matematik och
engelska (år 2, 5, 7 och 9).
31. Betygsuppföljning.

Beslutförslag
Nämnden framför synpunkter på förslaget. Ordföranden konstaterar att två
möjligheter föreligger, dels att fastställa förslaget till Uppföljnings- och
utvärderingsplan år 2003 och dels att återremittera ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att återremittera ärendet angående förslag till Uppföljnings- och utvärderingsplan
för år 2003.
_______________________

26 februari 2003

§ 31
Ändrad sammanträdesdag i mars 2003
Med anledning av att Kommunal Skolriksdag infaller samma datum som
nämndens marssammanträde föreslår ordföranden att sammanträdet flyttas till
måndagen den 31 mars.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ändra datum för nämndens
marssammanträde till måndagen den 31 mars 2003.
_______________________
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2003.104 619
§ 32
Skolplanearbetet
Ordföranden föreslår att den nya skolplanen för Barn- och ungdomsnämndens
verksamheter skall arbetas fram av en grupp nämndsledamöter. Förslagsvis tre
ledamöter från socialdemokraterna, 1 ledamot från vänsterpartiet, 1 ledamot från
miljöpartiet och 4 ledamöter från det borgerliga blocket.
Till denna grupp ska adjungeras representanter från Barn- och ungdomskontoret samt
vid behov även andra representanter exempelvis rektorer, revisorer etc.
Skolplanen skall vara ett politiskt dokument med utgångspunkt från läroplanerna.
Målsättningen är att skolplanen skall vara klar för presentation under våren 2003.
Förslag på ledamöter skall lämnas vid nämndens februarisammanträde.
------------------------------Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att en arbetsgrupp som ska arbeta fram ny skolplan bildas,
att representationen i arbetsgruppen ska vara tre ledamöter från
socialdemokraterna, en från vänsterpartiet, en från miljöpartiet samt en
representant från respektive borgerligt parti
att utvecklingschefen samt pedagogisk samordnare adjungeras till arbetsgruppen
och att vid behov även adjungera representanter från rektorerna, revisionen eller
andra samt
att målsättningen är att skolplanen ska vara klar för presentation och beslut under
våren 2003.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om nämnden kan besluta enligt tjänstemannaförslaget.
Annicka Engblom (m) meddelar att den borgerliga gruppen ej kommer att delta i
skolplanearbetet med föreslagen representation utan kommer att arbeta fram ett eget
förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
i enlighet med ovan redovisat tjänstemannaförslag, med undantag av representation
från borgerliga gruppen.
____________________
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§ 33
Kurser och konferenser
1.

Utbildning för nämndsledamöter

Den 12 mars planeras ytterligare en utbildningsdag. Förmiddagen kommer att ägnas
åt verksamhetsbesök i Trossö rektorsområde och eftermiddagen åt fördjupning
avseende skollag och läroplaner m m.
Nästkommande utbildningsdag kommer att ägnas åt ekonomi och budgetarbete.
___________________
2.

Kommunal Skolriksdag

Annicka Engblom (m) meddelar att ingen av moderaterna har möjlighet att
delta i Kommunal Skolriksdag den 26-27 mars 2003. Platsen överlåts till
Jan-Olof Petersson (fp).
_________________

26 februari 2003
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§ 34
Övriga ärenden
Annicka Engblom (m) lämnar förslag från borgerliga gruppen
att införa möjlighet för kommunalt anställda dagbarnvårdare att ha de egna barnen
placerade i hemmet.
Barn- och ungdomsnämnden tar till sig förslaget. Ordföranden föreslår borgerliga
gruppen att lämna in en motion i ärendet.
___________________

26 februari 2003
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§ 35
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2003.110 103
§ 26
Begäran om avvikelse från kommunens
grafiska profil vad gäller handikappförvaltningens bilar

Kommunstyrelsen

2003.109 005
§ 30
IT-utvecklingsmiljö

Kommunstyrelsen

2003.108 005
§ 31
Hyrköp av datorer inom Karlskrona kommun

Kommunstyrelsen

2003.107 420
§ 36
Miljöbokslut för år 2002

Kommunfullmäktige

2003.90 102
§1
Avsägelser av kommunala uppdrag
Annika Andersson (s) har den 29 november
2002 avsagt sig uppdraget som ersättare i
Barn- och ungdomsnämnden

Kommunfullmäktige

2002.119 042
§5
Budget- och verksamhetsuppföljning för
oktober månad 2002

Kommunfullmäktige

2003.91 252
§6
Köp av fastigheten Fredriksdal 8:11 i
Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

2003.92 003
§9
Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd, ny lag om extraordinära
händelser

26 februari 2003
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forts § 35
Kommunrevisionen

2000.182 627
Revisionsrapport FA-02 –Granskning av
Kultur- och fritidsnämndens projekt Ung 200

Kommunrevisionen

2000.182 627
Komplettering till Revisionens rapport
Ung 200

Arbetsmiljöverket

2003.51 629
Besked efter arbetsskadeutredning den
14 november 2002 vid Östra Torpskolan

Till Kommunstyrelsen

2002.211 042
Uppföljning av införande av maxtaxa inom
barnomsorgen och lagen om rätt till barnomsorg under föräldraledighet och arbetslöshet, kvartal 3

Till Kommunstyrelsen

2002.211 042
Uppföljning av införande av maxtaxa inom
barnomsorgen och lagen om rätt till barnomsorg under föräldraledighet och arbetslöshet, kvartal 4

Till Länsrätten i Blekinge Län

2003.001 623
Yttrande i ärende angående skolskjuts för
elev i år 8, mellan Aspö och Vedeby

Till Länsrätten i Blekinge Län

2003.001 623
Yttrande i ärende angående skolskjuts för
elev i år 1, mellan Nättraby och Fridlevstad

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlskrona

2003.71 214
Angående programsamråd avseende översiktsplaneprogram och detaljplan för Rosenholm med omgivningar

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlskrona

2002.159 214
Yttrande under granskningsskedet av detaljplan för kv Havfrun m fl, Västerudd

26 februari 2003

forts § 35
Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

1999.92 214
Yttrande under granskningsskedet av detaljplan för Pottholmen, etapp 1

Lokala styrelsen Sturkö

Protokoll från sammanträde 2003-01-27

__________________
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31 mars 2003

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 31 mars 2003
§ 35

Aktuell information
- Information från Spandelstorps rektorsområde
- Handikappolitiska programmet
- Information om ungdomars levnadsvillkor (utgår)

§ 36

Delegeringsärenden

§ 37

Budgetuppföljning februari 2003

§ 38

Medfinansiering av projekt ”Mötesplats Trossö”

§ 39

Yttrande över motionen ”Guldboken”

§ 40

Yttrande över ansökan om godkännande och rätt till bidrag för en
fristående förskoleklass och en fristående särskola i Karlskrona kommun

§ 41

IT-plan för Barn- och ungdomsnämndens administration

§ 42

Förslag beträffande ledningsfrågor

§ 43

Förslag till ändring av organisationen i Jämjö samverkansområde

§ 44

Övriga ärenden
- Val av ordförande/ledamot i Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

§ 45

Anmälningsärenden

§ 46

Avtackning

_____________________

31 mars 2003

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 08.30 - 15.10

Beslutande

Patrik Hansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jeanette Petersson (s)
Jan-Olof Petersson (fp)
Karin Landquist (kd)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Jens Petersson (s)
Magnus Manhammar (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Per Gerdstigen (m)
Hanna Bengtsson (s)
Reine Svensson (v)
Jörgen Aronsson (s)
Anna Sandell (s)
Roy Jakobsson (s)
Per Gerdstigen (m)
Lennart Svantesson (kd)
Peter Christensen (c)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

§§ 36-46 beslutssmtr

§§ 36-46 beslutssmtr
§§ 35-41 föredragning

§§ 35-41 föredragning
§§ 36-46 beslutssmtr
§§ 35-41 föredragning

§§ 36-46 beslutssmtr
§§ 35-41 föredragning
§§ 35-41 föredragning

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Stefan Petersson
Solvig Ohlsson
Anita Ottosson
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
ekonomichef
planeringschef
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Rolf Bengtsson
Asta Abrahamsson
Kerstin Almström

rektor/Spandelstorp § 35
rektor/Spandelstorp § 35
rektorsassistent/Spandelstorp § 35

1

21 mars 2003

Utses att justera

André Gustavsson

Justeringens plats
och tid

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-04-07 kl 15.00

Underskrifter

Sekreterare

_______________________________________

Ordförande

_______________________________________

2

Paragrafer 35-46

Justerare
_______________________________________
___________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
2003-04-08
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
____________________________________________________________________________
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R Bengtsson
A Abrahamsson § 35
K Almström
Aktuell information
I Bergström
1. Information från Spandelstorps rektorsområde
Ledningen för Spandelstorps rektorsområde har inbjudits till nämnden för att
ge nämnden en information om området.
Rolf Bengtsson, Asta Abrahamsson och Kerstin Almström presenterar de olika
verksamheterna inom området.
I Spandelstorpskolan finns tre enheter med vertikala arbetslag från förskoleklass
t o m år 5.
Spandelstorpskolan satsar på musik, teater och drama.
I Spandelstorp integreras särskolan/träningsskolan i verksamheten i den mån det är
möjligt. Spandelstorpskolan är väl handikappanpassad. I området finns en
klubbverksamhet som är öppen både för inskrivna barn och andra som vill besöka
denna.
I området finns 10 förskoleavdelningar integrerade och tre familjedaghem.
Kättilsmåla skola satsar mycket på natur- och friluftsliv och tar tillvara den fina
miljön kring skolan.
Från år 6 t o m år 9 går barnen i Vedebyskolan, men lärarna följer medbarnen upp
någon årskurs. Vedebyskolan är kommunens största enhet för de senare åren.
Arbetsorganisatoriskt har eleverna stort inflytande över sin undervisning genom
”elevens tid” samt genom att flextid införts.
Resursarbetslaget jobbar tillsammans kring de elever som har särskilda behov.
Vedebyskolan har en särskild idrottsprofil och satsar på bordtennis, fotboll och
handboll.
Skolan deltar i årliga utbyte med andra länder.
Föräldraföreningen lägger ner mycket jobb och kraft och är mycket aktiva i olika
frågor.
Området har en mobbingplan/trygghetsplan och ett förtroenderåd bestående av
två föräldrar som är beredda och tillgängliga både i skolan och per telefon när
problem uppstår.
Både barn, personal och föräldrar känner väl till områdets mobbingplan och
värdegrundsplan och dessa finns tillgängliga på många olika ställen och detta bidrar
till att alla är rädda om lokalerna och varandra.
Ordföranden tackar för informationen.
____________________
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forts § 35
2.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera.
____________________
3.

Information om ungdomars levnadsvillkor

Informationen utgår.
Arbetsutskottet kommer att få ta del av informationen vid arbetsutskottets
sammanträde den 10 april.
___________________
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§ 36
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Anställningsavtal; Vik rektor i Spandeltorps rektorsområde 030301--0430

2002.5 023

Lön för nyanställd personal

2003.124 024

Ersättning för utredningsuppdrag vid Barn- och
ungdomsförvaltningen 030301--0331

2003.125 024

Dispens för förskoleplacering före ett års ålder

2003.132 606

Anpassad studiegång och placering i särskild undervisningsgrupp år 7-9 i Kronotorps rektorsområde
läsåret 2002/03
Anpassad studiegång och placering i särskild undervisningsgrupp år 6-9 i Spandelstorps rektorsområde
läsåret 2002/03
Anpassad studiegång och placering i särskild undervisningsgrupp år 7-9 i Lyckeby rektorsområde
läsåret 2002/03
Beslut om lov mer än 10 dagar för elev i klass 6 i
Nättraby rektorsområde
Beslut om ledighet för två elever i år 6 och 7 tillhörande
Kronotorps rektorsområde i sammanlagt 15 dagar
Anpassad studiegång för elever i år 8 i Rödebyskolan
läsåret 2002/03
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2003.119 042
Kommunfullm.
Kommunstyr.
§ 37
P Olsson
Budgetuppföljning januari-februari 2003
S Petersson
Akten
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 783,8 mkr,
varav kommunbidraget utgör 698,5 mkr. Övriga externa och interna intäkter
utgör 85,3 mkr.
Resursfördelningen till de 13 rektorsområdena med förskola/grundskola utgör
514,4 mkr.
Barn- och ungdomsnämnden uppvisade i sitt bokslut 2002 ett positivt ekonomiskt
resultat på 2,2 mkr.
De största avvikelserna fanns inom verksamheterna barnomsorgsavgifter, gemensamma personalkostnader, rektorsområdena, finansiella intäkter, skolskjutsar,
resursskolan, resurscentrum, central administration inkl nämnd samt lokaler.
Rektorsområdena uppvisade sammantaget en budgetavvikelse om ca +2,7 mkr och
Särskolan hade en budgetavvikelse om ca 0,1 mkr.
Den positiva semesterlöneskulden på ca 2,7 mkr hänför sig huvudsakligen till
rektorsområdena.
Internbudget/resursfördelning 2003
Under 2003 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell
som togs fram till budget 2001. Modellen skall ge rektorsområdena stabila
budgetförutsättningar genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets start. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis och
regleras per tertial. Justering för att kompensera eventuella löneökningar sker under
året.
Utöver den ordinarie budgeten finns även medel för att delvis täcka det utökade
behovet av barnomsorg på grund av demografiska förändringar samt för att täcka
ökade hyreskostnader på Sunnadalsskolan.
I jämförelse med 2002 har det tillkommit ett flertal faktorer som innebär en fördyring
för nämnden under 2003. Tappet av elever till friskolor innebär en ökad kostnad med
5,8 mkr.
Hittills under året har den demografiska ökningen inom barnomsorgen inneburit
en ökad kostnad med 2,2 mkr.
Därutöver tillkommer ökade pc-avgifter 1,2 mkr, ökade kapitalkostnader 0,6 mkr,
ökade skolskjutskostnader 1,0 mkr, ramjusteringar samt andra kommungemensamma
kostnader på 1,5 mkr. Totalt har kostnaderna ökat med 12,3 mkr.
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Dessutom tillkommer kostnader för utbyggnaden av barnomsorgen under senare
delen av året med 1,8 mkr. Totalt är kostnaden för utbyggnaden av barnomsorgen av
demografiska skäl 9 mkr.
För effekterna av ökad vistelsetid i barnomsorgen, 3,5 avdelningar, beräknas
kostnaden till 3,8 mkr.
Behoven enligt ovan är totalt 17,9 mkr.
Obalansen kan delvis åtgärdas genom att en reserv om 2,5 mkr löses upp samt genom
anpassning centralt eller i verksamheten. Förvaltningens bedömning är att 4,3 mkr kan
mötas med budgetanpassning.
Att möta återstående obalans, 11,1 mkr, med budgetanpassning, företrädesvis i skolan,
bedömer förvaltningen som orimligt och till den del det är möjligt, mycket allvarligt ur
kvalitetssynpunkt.
Händelser under 2003
Under 2003 införs allmän förskola för 4-5 åringar. I samband med detta har förskolor
öppnats i Lyckeby, Nättraby, Jämjö, Tving och Fridlevstad. I augusti startar ytterligare
en förskoleavdelning i Rödeby. Planering för en förskoleavdelning på Sturkö pågår.
Familjedaghemmen har, för att bedriva allmän förskola, kompletterats med
förskollärartjänster på sju platser i kommunen.
I januari utökade också Skärgårdens föräldrakooperativa förskola sin verksamhet med
en avdelning.
Prognos för 2003
Konsekvenserna av barnomsorgsreformerna kommer, enligt fullmäktigebeslut, att
beskrivas i särskilda uppföljningar kvartalsvis.
Prognosen grundar sig på vad som framkommit i samband med internbudgetarbetet
inför 2003 och analys av bokslutet för år 2002.
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos för 2003 slutar på
-11,1 mkr, vilket i sin helhet är hänförligt till rektorsområdena.
Orsaker som anges är obalans mellan tilldelade medel och den verksamhet som
bedrivs i rektorsområdena samt kända förändringar inom barnomsorg och förskola.
Prognos för barnomsorg och förskola beräknas till -5,6 mkr och för grundskola
-5,5 mkr.
Exempel på tekniska möjliga, men av förvaltningen bedömda olämpliga anpassningar redovisas i beslutsunderlaget.
Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten är totalt på 6,0 mkr. Till detta kommer 400 tkr som inte
utnyttjades under 2002 för utrustning/inventarier till skolbiblioteken i Tving och
Ramdala.
I reserv för inventarier vid förskoleutbyggnad finns ytterligare 1,1 mkr.
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För de provisorier som planeras inom barnomsorgen till hösten finns ytterligare
investeringsbehov om 450 tkr till inventarier, samt om del av Kungsmarksskolan
tas i bruk som ett av dessa provisorier tillkommer 500 tkr till ny värmekälla.
Sammanfattning
I budget 2003 äskades 9 mkr för den demografiska utbyggnaden. Av dessa har
förvaltningen hittills omdisponerat 2,2 mkr från egna medel samt planerat använda den
reserv som finns under kommunstyrelsen, 5 mkr.
Kostnaden för 7,5 - 8,5 förskoleavdelningar beräknas med delårseffekter bli 5,3 mkr
för 2003.
Då rektorsområdena genomfört de av förvaltningen godkända besparingarna kommer
det ändå att finnas obalanser kvar. Ytterligare anpassningar kommer kvalitetsmässigt
att drabba undervisningen, främst de barn som har behov av särskilt stöd.
Även efter ovanstående åtgärder kvarstår obalans som kräver mer omfattande åtgärder
som exempelvis skolnedläggningar.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslå besluta
1.att överlämna budgetuppföljning för januari-februari 2003 till kommunstyrelsen
2.att hos kommunstyrelsen begära att de 5 mkr som avsatts till demografisk
utbyggnad överförs till nämnden
3.att hos kommunstyrelsen begära att de 1,4 mkr som finns avsatta för ökade
hyreskostnader för Sunnadalsskolan överförs till nämnden
4.att hos kommunfullmäktige begära att investeringsramen för 2003 utökas med
400 tkr med anledning av ej utnyttjade investeringsmedel 2002 som avser inventarier
till skolbiblioteken i Tving och Ramdala
5.att hos kommunstyrelsen begära att få disponera del av, 400 tkr, av de investeringsmedel som finns i reserv för inventarier vid förskoleutbyggnad. Begäran avser
förskoleavdelningar i Jämjö och Rödeby samt på Hasslö (2 avd)
6.att hos kommunstyrelsen begära budgettillskott på 11,1 mkr.
Yrkanden
Markus Alexandersson (s) yrkar att 6:e attsatsen ändras till
att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat.
Annicka Engblom (m) yrkar som tilläggsförslag att Barn- och ungdomsnämnden
uppdrar åt förvaltningen att redovisa kostnader för skola respektive barnomsorg var
för sig.
Arto Valtonen (v) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.

31 mars 2003

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att beträffande attsatserna 1 - 5 föreligger endast
ett förslag, dvs tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beträffande attsats 6 föreligger två förslag; tjänstemannaförslaget biträtt av Arto
Valtonen och Markus Alexanderssons ändringsförslag.
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Markus Alexanderssons förslag.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som biträder tjänstemannaförslaget röstar ja, den som biträder Markus Alexanderssons ändringsförslag
röstar nej.
Ja
Nej
Patrik Hansson (s)
1
Markus Alexandersson (s)
1
Annicka Engblom (m)
1
Eva-Britt Dahlström (s)
1
André Gustavsson (s)
1
Eva-Marie Malmgren (s)
1
Jeanette Petersson (s)
1
Jan-Olof Petersson (fp)
1
Karin Landquist (kd)
1
Bo Palmgren (c)
1
Arto Valtonen (v)
1
Jens Petersson (s)
1
Magnus Manhammar (s)
1
Per Gerdstigen (m)
1
Hanna Bengtsson (fp)
1
Barn- och ungdomsnämnden har med 1 ja-röst mot 14 nej-röster beslutat i enlighet
med Markus Alexanderssons förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Annicka Engbloms tilläggsförslag
beträffande särredovisning av kostnader för skola och barnomsorg.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå tilläggsförslaget.
Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för tilläggsförslaget.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
1.att överlämna budgetuppföljning för januari-februari 2003 till kommunstyrelsen
2.att hos kommunstyrelsen begära att de 5 mkr som avsatts till demografisk
utbyggnad överförs till nämnden
3.att hos kommunstyrelsen begära att de 1,4 mkr som finns avsatta för ökade
hyreskostnader för Sunnadalsskolan överförs till nämnden
4.att hos kommunfullmäktige begära att investeringsramen för 2003 utökas med 400
tkr med anledning av ej utnyttjade investeringsmedel 2002 som avser inventarier till
skolbiblioteken i Tving och Ramdala
5.att hos kommunstyrelsen begära att få disponera del av, 400 tkr, av de investeringsmedel som finns i reserv för inventarier vid förskoleutbyggnad. Begäran avser
förskoleavdelningar i Jämjö och Rödeby samt på Hasslö (2 avd)
6.att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat.
________________________
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A-C Olsson
2003.94 049
A-L Cederström
Idrott- o fritidsn.
Socialnämnd
§ 25
Utbildn nämnd Yttrande angående Projekt - Mötesplats Trossö
S Petersson
Akten
Jäv
Karin Landquist (kd) anmäler delikatessjäv och deltar ej i beredning och beslut.
Under 2001 föreslogs från Ungdomsrådet att en mötesplats på Trossö skulle
tillskapas för att få en central mötesplats och för att minska busliv och skadegörelse.
Idrotts- och fritidsnämnden föreslog i budget 2003 att medel skulle avsättas till
ovanstående. Förslaget avslogs från Kommunstyrelsen men direktiven från
kommunalråden i rotel 1 och 2 har varit att projektet skall samfinansieras av berörda
förvaltningar.
Projektet har, enligt Ungdomsrådets önskemål, behov av medel motsvarande en miljon
kronor. För dessa pengar skall en lokal, Ronnebygatan 4 fd Teliabutiken, inventarier
upphandlas och personal motsvarande 1,5 tjänst finansieras.
Ungdomsrådet skall tillse att ungdomar och deras föräldrar är delaktiga i projektet och
representanter från varje skolområde skall ideellt arbeta vid öppethållandet.
Externa medfinansiärer söks till projektet och skulle sådan komma in i projektet kan
den interna finansieringen reduceras.
Projektet föreslås pågå under 2003 för att sedan utvärderas och därefter kan en
eventuell förlängning diskuteras.
Kostnaderna för de fyra ingående förvaltningarna (Idrott- och fritid, Barn- och
ungdom, Utbildning samt Socialförvaltningen) uppgår till 800 tkr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att medfinansiera Projektet – Mötesplats Trossö under 2003 samt
att 200 tkr avsätts 2003 till projektet från nämndens reserv.
Yrkanden
Bo Palmgren (c) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Arto Valtonen (v) yrkar följande tilläggsförslag
att vid en eventuell fortsättning av projektet bör finansiering av detsamma tas med i
de centrala budgetförhandlingarna.
Markus Alexandersson (s) yrkar avslag på Arto Valtonens tilläggsförslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta förslag.
Ordföranden ställer proposition på Arto Valtonens tilläggsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå detsamma.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som bifaller tilläggsförslaget
röstar ja, den som avslår detsamma röstar nej.
Ja
Patrik Hansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jeanette Petersson (s)
Jan-Olof Petersson (fp)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Jens Petersson (s)
Magnus Manhammar (s)
Per Gerdstigen (m)
Hanna Bengtsson (fp)

Nej
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Barn- och ungdomsnämnden har med 6 ja-röster mot 8 nej-röster beslutat
avslå tilläggsförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att medfinansiera Projektet – Mötesplats Trossö under 2003 samt
att 200 tkr avsätts 2003 till projektet från nämndens reserv.
__________________
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2003.64 609
§ 39
Förslag till yttrande över motion ”Guldboken”.
Moderaterna har ställt motion till Kommunfullmäktige om att instifta priset
”Guldboken”, vilket föreslås delas ut årligen till en i kommunen framstående lärare.
”Guldboken” ska premiera en lärare som i sitt arbete utmärkt sig som förebild för
andra lärare. Denne ska också på ett betydande sätt ha bidragit till att skapa den goda
pedagogiska miljö som krävs för att rätt stimulera eleverna till framgångsrikt arbete
med att inhämta kunskaper.
Lämpliga kandidater till priset ska utses av rektorsgruppen tillsammans med elevråd
och föräldraråd, varefter barn-och ungdomsnämnd utser pristagaren. Ordförande i
barn-och ungdomsnämnden ska tillsammans med förvaltningschefen dela ut priset.
Motionen avslutas med förslag om att fullmäktige beslutar
”att Karlskrona kommun instiftar priset ”Guldboken” vilken årligen skall gå till en
i kommunen framstående lärare.”
Förslag till yttrande
I läroplanen (Lpo 94) beskrivs skolans uppdrag vara att främja lärande där individen
stimuleras att inhämta kunskap. Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke
och generositet. Utbildning och fostran beskrivs i djupare mening vara en fråga om att
överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en
generation till nästa.
I detta uppdrag har alla i skolan en viktig del och läroplanen beskriver också uppdraget
på olika nivåer: vad skolan ska sträva efter, skyldigheter som gäller alla i skolan samt
lärarens uppdrag. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) är uppbyggd på samma sätt
bortsett från att uppnåendemål inte finns för förskolebarnen.
Engagerade vuxna, som goda ledare och förebilder i skolan, förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg, är av stor betydelse för barns/elevers utveckling och lärande och för
att verksamheten ska upplevas meningsfull.
Motionens skrivning om ”att skapa en god pedagogisk miljö” samt ”att inhämta
kunskaper” måste sättas in i ett sammanhang som överensstämmer med läroplanernas
skrivning.
Mot denna bakgrund bör det pris motionen föreslår omfatta all personal i barn-och
ungdomsnämndens verksamhet, som genom engagemang, klokhet och kunskap är
viktiga personer för barnen/eleverna och för deras utveckling och lärande.
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Barn-och ungdomsnämnden bör i samband med ett eventuellt beslut om att instifta
”Guldboken” bestämma vad priset ska bestå i samt inför varje budgetår avsätta medel
för priset.
Barn-och ungdomsnämnden föreslås besluta att hemställa att kommunfullmäktige
bifaller motionärens förslag om att instifta ”Guldboken” med tillägget att kretsen av
möjliga kandidater till priset bör omfatta alla som arbetar inom skola, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att besvara motionen enligt ovan med tillägget att kretsen av möjliga kandidater till
priset bör omfatta alla som arbetar inom skola, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt
att föreslå att Kommunfullmäktige därmed anser motionen besvarad.
Barn- och ungdomsnämnden förslås för egen del besluta
att under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller motionen avsätta medel för
”Guldboken” inför varje budgetår samt uppdra åt förvaltningen att återkomma till
nämnden med förslag till regler för priset.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) och Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Arto Valtonen (v) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget.
Ordföranden konstaterar att tre förslag föreligger; tjänstemannaförslaget,
bifall till motionen och avslag på tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och beslutar att tjänstemannaförslaget skall vara huvudförslag.
Ordföranden ställer Annicka Engbloms förslag mot Arto Valtonens och
finner att Arto Valtonens skall vara motförslag.
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Arto Valtonens förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Votering
Votering begärs.

31 mars 2003

15

Voteringsproposition
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller avslagsförslaget röstar nej.
Ja
Patrik Hansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jeanette Petersson (s)
Jan-Olof Petersson (fp)
Karin Landquist (kd)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Jens Petersson (s)
Magnus Manhammar (s)
Hanna Bengtsson (fp)

Nej

Avstår

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 1 nej-röst och 5 som avstår från
att rösta beslutat i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att besvara motionen enligt ovan med tillägget att kretsen av möjliga kandidater till
priset bör omfatta alla som arbetar inom skola, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt
att föreslå att Kommunfullmäktige därmed anser motionen besvarad.
Barn- och ungdomsnämnden har för egen del beslutat
att under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller motionen avsätta medel för
”Guldboken” inför varje budgetår samt uppdra åt förvaltningen att återkomma till
nämnden med förslag till regler för priset.
___________________
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Skolverket
2003.93 631
A Ottosson
Rektor/Särskolan
S Petersson
§ 40
Akten
Yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående
förskoleklass och fristående särskola i Karlskrona kommun
(Dnr 43-2002:3117)
Föräldrakooperativet Solvindans Montessorisärskola, ekonomisk förening, har hos
Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt till bidrag till en fristående förskoleklass
och fristående särskola i Karlskrona kommun från och med läsåret 2003/2004.
Barn-och ungdomsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.
Sammanfattning av ansökan
Ansökan avser förskoleklass samt grundsärskola år 1-10. Verksamheten planeras
första året omfatta 21 elever i förskoleklass tom år 6. Därefter utökas verksamheten
med en årskull per år för att läsåret 2006/07 omfatta förskoleklass tom år 10; totalt 33
elever.
Verksamheten ska bedrivas utifrån Montessoripedagogiken och utbildningen ska följa
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet
(Lpo 94). Särskolans verksamhet ska följa skolverkets föreskrifter om kursplaner för
den obligatoriska särskolan, vari förstärkt naturlära ska ingå i kursplanen som elevens
val. Skolan ska ha friluftsliv som extra profil.
Omfattningen för förskoleklassen planeras till 15 timmar per vecka (525 timmar/läsår).
Uppföljning av elevernas kunskaper
Skolan ska inte utfärda betyg. Barnens utveckling och lärande kommer att följas upp
genom observationer och utvecklingssamtal i samråd med föräldrarna minst en gång
per termin, varvid individuella målprogram upprättas.
Antagning till förskoleklassen/skolan
De urvalsprinciper som ska gälla vid fler sökande än platser till förskoleklassen/
skolan är i följande rangordning
1.
syskonförtur
2.
förtur för barn som gått Montessoriförskola
3.
anmälningsdatum
Härutöver kommer särskilda antagningsvillkor att tillämpas då skolan ska ha friluftsliv
som extra profil.
Skolans personal
Skolan skall ha en rektor, en förskollärare, 1-7 lärare, 4-9 lärare samt minst en
specialpedagog. Lärarna skall ha Montessoriutbildning.
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Lokaler
Solvindans Montessorisärskola har för avsikt att hyra lokaler av Gullberna Parks
fastighetsbolag i Karlskrona. Tillgång till specialsalar kommer att tillgodoses i
intilliggande friskolor.
Övrigt
Solvindans Montessorisärskola planerar att köpa läkartimmar privat.
Modersmålsundervisningen och svenska som andraspråk kommer att ordnas genom
samarbete med kommunen.
I förslag till yttrande redovisas följande:
Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är
utvecklingsstörda ska tas emot i särskolan. Detta gäller även barn som har fått ett
betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada,
föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt barn med autism eller autismliknande tillstånd.
Obligatoriska särskolan
Ansökan avser start av förskoleklass samt grundsärskola. Skolan ska inte omfatta
den del av den obligatoriska särskolan som organiseras som träningsskola.
Grundsärskola är den verksamhet som ligger närmast grundskolan, medan de elever
som går i träningsskolan ofta har flerhandikapp och gravt utvecklings- eller
beteendehandikapp. Likaväl som grundsärskolans elever begåvnings- och
utvecklingsmässigt kan ligga mycket nära barn i grundskolan kan barn i träningsskolan
ligga nära barn i grundsärskolan. Inom den kommunala särskolan samverkar
grundsärskola och träningsskola för att tillgodose behov hos elever som är i nivå med
grundsärskolan i vissa avseenden och med träningsskolan i andra. I en skola med
enbart den ena delen av den obligatoriska särskolan finns dessa möjligheter inte.
Mottagande i särskolan
Varje enskilt barns inskrivning i särskolan föregås av utredning som ska klargöra om
barnet har rätt till särskola. Vårdnadshavarna avgör i sådana fall om erbjudandet ska
accepteras.
I Karlskrona är rektor för särskolan enligt delegation den som fattar beslut om
mottagande i särskolan samt om träningsskola eller grundsärskola är lämpligast. För
barn vars föräldrar ansöker om plats på Solvindans Montessorisärskola kommer därför
rektor för kommunens särskola att besluta om placeringen blir i Solvindans
grundsärskola eller i kommunal träningsskola.
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Särskilda antagningsvillkor för Solvindans Montessorisärskola
Med hänvisning till att skolan ska ha friluftsliv som profil kommer Solvindans
Montessorisärskola att tillämpa särskilda antagningsvillkor. Barn som pga
rörelsehinder använder rullstol, barn som är gravt autistiska samt barn med svåra
perceptions-och stimulistörningar kommer inte att tas emot även om grundsärskola
bedömts vara den form av särskola barnet ska få sin skolgång i.
En bidragande orsak till att barn inte kan uppnå grundskolans mål och därmed har rätt
till särskola är ofta bl.a. perceptions- och stimulistörningar. Med Solvindans
Montessorisärskolas särskilda antagningsvillkor bildas en särskola som enbart riktar
sig till ett begränsat urval grundsärskoleelever. Vem som ska eller kan bedöma vilka
grundsärskoleelever som har perceptions och/eller stimulistörningar i den
omfattningen att de kan tas emot i Solvindans Montessorisärskola framgår inte av
ansökan. Inte heller redovisas i vilket ordning urvalsprinciper för intagning samt de
särskilda antagningsvillkoren ska användas.
Ekonomiska konsekvenser
Bestämmelse om tilldelning av bidrag till fristående förskoleklass och särskola
återfinns i skollagen. Där anges att hemkommunen ska lämna bidrag efter samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna
förskoleklasserna och särskolorna.
I den ekonomisk kalkyl som bifogas ansökan för första läsåret framgår att kostnad per
elev beräknas till 136 040: - per läsår. Sammantaget med lokalbidraget som är 344 610
kronor blir kostnaden per elev 152 450 kronor.
Ersättning till fristående skola har ändrats från att ha varit schabloniserad till att
bestämmas med hänsyn till skolans samlade kostnader utifrån åtagande och elevernas
behov. Bidragets storlek förutsätter en dialog mellan kommunen och den fristående
skolan innan skolan beslutar om mottagande av elev från Karlskrona. I princip bör den
fristående skolan inordnas i samma resursfördelningssystem som de kommunala
skolorna.
Sammanfattning av yttrandet.
Ansökan avser start av en skola som enbart ska ta emot ett urval av de barn som
bedöms vara grundsärskoleelever. I skollagen 9 kap 2 § föreskrivs att skolan ska stå
öppen för alla barn som har rätt till utbildning i särskola. Lagen medger undantag för
elever vars mottagande skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter. Det kan dock inte vara förenligt med skollagens intentioner att detta
undantag ska användas som ett generellt antagningsvillkor för en enskild skola.
Solvindans Montessorisärskola ansöker om att Skolverket ska förklara den berättigad
till bidrag läsåret 2003/04, vilket inte är i enlighet med lagen. För att ha rätt till bidrag
ska bl.a. ansökan lämnas till Skolverket före den 1 april kalenderåret innan skolan
startar.
Vid en samlad bedömning föreslås att Barn-och ungdomsnämnden avstyrker att
inkommen ansökan beviljas av Skolverket.
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Tjänstemannaförslag
Barn-och ungdomsnämnden föreslås besluta
att med hänvisning till ovanstående till Skolverket lämna yttrande som innebär
att nämnden avstyrker att inkommen ansökan beviljas av Skolverket.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget och bifall till
ansökan.
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller Annicka Engbloms avslagsyrkande
röstar nej.
Ja
Patrik Hansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jeanette Petersson (s)
Jan-Olof Petersson (fp)
Karin Landquist (kd)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Jens Petersson (s)
Magnus Manhammar (s)
Hanna Bengtsson (fp)

Nej

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Barn- och ungdomsnämnden har med 9 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat i
enlighet med tjänstemannaförslaget.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att med hänvisning till ovanstående till Skolverket lämna yttrande som innebär
att nämnden avstyrker att inkommen ansökan beviljas av Skolverket.
Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig mot beslutet.
_______________________
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K Edvinsson
I Bergström
Akten
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2003.136 005

§ 41
IT-plan för Barn- och ungdomsförvaltningens administrativa verksamhet
år 2003
Barn- och ungdomsförvaltningens IT-plan skall dels svara mot de övergripande mål
som finns för kommunens IT-verksamhet, dels spegla det stöd som krävs för att
bedriva befintlig verksamhet samt den verksamhet som kräver IT-stöd framöver.
IT-stöd finns inom administrationen på Barn- och ungdomskontoret, administrativa
centrum, utvecklingscentrum, resurscentrum, skolsköterskor, kuratorer, studie- och
yrkesvägledare, de stora tillagningsköken samt på skolor och förskolor inom Trossö
samverkansområde. Av det totala antalet anställda nås ca 11 %. En successiv
utbyggnad till samtliga skolor och förskolor har påbörjats.
Mål för 2003
- Fortsatt utbyggnad av infrastruktur för kommunikation till samtliga skolor och
förskolor.
- Ca 35 % av personalen skall ha tillgång till kommunens intranät och mail före årets
slut.
- Efter hand utrusta personalarbetsplatser på samtliga skolor och förskolor.
- Slutföra införande av delprojekt 1 (fakturascanning) inom e-handelsprojektet på
samtliga skolor och förskolor.
- Anpassa förvaltningens hemsida enligt de kommunövergripande riktlinjer som
fastlagts.
Hårdvara
Samtliga administrativa datorer uppfyller den 1 januari 2003 IT-enhetens krav på
prestanda.
Mål för 2003
- Utrusta nya personalarbetsplatser i takt med kommunikationsutbyggnaden.
Verksamhet och arbetsformer
För att nå de uppsatta målen måste arbetet med IT-utvecklingen ske med utgångspunkt från en helhetssyn både på kort och lång sikt. För att öka användareffektiviteten
måste också nya rutiner arbetas fram som anpassas till befintligt IT-stöd.
Vidare poängteras vikten av att nå ut externt och erbjuda tjänster på nätet till
kommuninnevånarna.
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Mål för 2003
- Fortlöpande förbättra arbetsrutiner i kombination med IT-stöd.
- Ge möjlighet för vårdnadshavare att anmäla behov av förskoleplats, ändrat schema,
ändrad inkomst samt uppsägning av plats via nätet.
- Fortsatt utveckling av SMS-tjänster.
- Fortsatt utvecklingsarbete mot mobila tjänster
- Fortsatt utveckling av förvaltningens hemsida med bl a ytterligare tjänster på nätet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna IT-planen för 2003.
Yrkanden
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar återremiss av ärendet för precisering av IT-plan
och målsättningar, delmål och slutmål med förväntade effekter, bl a gällande
effektiva vinster i form av tidsbesparing och ökad säkerhet som kan göras.
Även gällande hårdvara efterlyses ekonomiska effekter.
Verksamheter och arbetsformer och fortsatt utveckling samt resurser för detta
bör preciseras.
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till förslaget om återremiss.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras i dag eller
återremitteras.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till förvaltningen.
___________________
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L-gruppen
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2003.137 001
§ 42
Ledningsstrategi - analys av nuläge och möjliga utvecklingsvägar
Barn- och ungdomsnämnden har uppdragit åt förvaltningschefen att tillsammans med
förslag om rektorsorganisationens storlek också föreslå eventuella förändringar i
ledningsorganisationen samt beskriva hur ledarna i organisationen bör förhålla sig till
uppdraget.
Den analys som förvaltningschefen gjort utgår från begreppen omvärld, uppdrag,
organisation och ledarskap/styrning. Analysen leder till ett antal förslag med nära
koppling till varandra och är att betrakta som en helhet. Förslagen bör på ett antal
viktiga punkter kunna göra organisationen bättre skickad att nyttja medarbetarnas
kompetens fullt ut samtidigt som den blir bättre anpassad till omvärld och uppdrag
som är i ständig förändring.
I analys av nuvarande situation och förhållanden redovisas följande punkter:
1. Omvärld - omvärldsperspektiv på kort och halvlång sikt.
2. Uppdrag - såsom ekonomi i balans samt strävans- och uppnåendemål,
nationella och lokala. Uppdragen konkurrerar i vissa lägen med varandra och
kommunfullmäktiges rangordning vid målkonflikt är att medel går före mål.
3. Organisation - förutsättningar
- Nuvarande organisation, befogenheter och ansvarsfördelning
- Positiva följder av nuvarande organisation
- Problembeskrivning
- Syfte med en eventuell organisationsförändring
4. Ledarskap - styrning
- Barn- och ungdomsnämndens roll
- Förvaltningsledningens roll
- Rektors och intendents roll
- Ledarskapet i Barn- och ungdomsförvaltningen
I bilagor redovisas nuvarande organisation, ansvarsfördelning mellan rektorerna m fl
inom rektorsområdena samt nytt arbetssätt för samverkan mellan förvaltningsledning
och verksamhet.
Förslag till organisationsförändring
Förslaget berör mest kraftfullt Lyckebyområdet samt östra och norra kommundelarna.
Förvaltningschefens bedömning är att det inte kommer att stå någon ny f-9 skola
klar i dessa områden inom 3-5 år. Det är därför rimligt att förbättra organisationen
under denna tid för att därefter åter ta ställning till organisations-frågorna när nya
skolor är aktuella.
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För att nå bättre anpassning till omvärldskrav och uppdragens karaktär föreslås
följande förändringar av den nuvarande organisationen:
1. Att Jändelskolan, omfattande 4-9 samt Vedebyskolan vardera ska utgöra egna
rektorsområden samt att Rödebyskolans 7-9, ingående i Rödeby rektorsområde, ska
ha sammanhållen ledningsfunktion med en ansvarig rektor.
För Jändelskolans och Vedebyskolans rektorsområde blir en rektor ansvarig för
respektive område.
Målsättningen är att förändringen ska vara genomförd till höstterminsstarten 2003.
2. Att som en följd av detta rektorsområdesindelningen inom samverkansområdena
ska vara:
Fågelmara/Jämjö, Jändelskolan, Ramdala/Sturkö
Fridlevstad/Holmsjö, Rödeby
Spandelstorp, Vedebyskolan, Kronotorp/Lyckeby,
Trossö, Wämö, Särskolan/Resursskolorna
Nättraby
Sunnadal
3. I rektorsområdet ska en rektor vara ytterst ansvarig för hur tilldelad budget
fördelas och följs. Samma rektor ska vara ansvarig för att uppdrag från Barn- och
ungdomsnämnden eller förvaltningschefen genomförs och rapporteras.
Inom rektorsområdet gäller att det i ansvarsfördelningen som fastställs av
förvaltningschefen ska framgå vilken av rektorerna i varje rektorsområde som, i övriga
frågor, är ansvarig för respektive skola, förskola eller annan verksamhet.
4. Att rektorsorganisationen långsiktigt ska utökas så att antalet anställda per chef
ska vara högst 30.
Att utökningen påbörjas under 2003 så att ytterligare tre rektorer kan anställas.
Tjänstemannaförslag
Med stöd av vad som anförts ovan föreslås Barn- och ungdomsnämnden besluta att ge
som uppdrag till förvaltningschefen att genomföra förändringar med innebörden
1.att Jändelskolan, omfattande 4-9 och Vedebyskolan vardera ska utgöra egna
rektorsområden samt att Rödebyskolans 7-9, ingående i Rödeby rektorsområde,
ska ha sammanhållen ledningsfunktion med en ansvarig rektor.
2.att rektorsområdesindelningen i samverkansområdena blir:
Jämjö samverkansområde - Fågelmara/Jämjö, Jändelskolan, Ramdala/Sturkö,
Rödeby samverkansområde - Fridlevstad/Holmsjö, Rödeby
Lyckeby samverkansområde - Spandelstorp, Vedebyskolan, Kronotorp/Lyckeby.
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3.att ansvarsfördelningen i rektorsområdena är sådan att den rektor som är
”rektor för området” gentemot Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för ekonomi och
uppdrag som lämnas av nämnden eller förvaltningschef.
4.att det i en ansvarsfördelning som fastställs av förvaltningschefen ska framgå vilken
av rektorerna i varje rektorsområdet som, i övriga frågor, är ansvarig för respektive
skola, förskola eller annan verksamhet.
5.att en långsiktig utökning av rektorsorganisationen inleds så att det under 2003
anställs ytterligare tre rektorer.
--------------------------------Förvaltningschefen föreslår en förändring av andra attsatsen så att lydelsen blir:
2.att inriktningen i det fortsatta arbetet med bemanning i rektorsområdena skall
vara att rektorsområdesindelningen blir:
Jämjö samverkansområde - Fågelmara/Jämjö, Jändelskolan, Ramdala/Sturkö,
Rödeby samverkansområde - Fridlevstad/Holmsjö, Rödeby
Lyckeby samverkansområde - Spandelstorp, Vedebyskolan, Kronotorp/Lyckeby.
Vidare redovisar förvaltningschefen MBL-förhandling kring ramförslaget till
ledningsorganisation.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att femte attsatsen ändras enligt följande
att rektorsorganisationen förstärks när så ekonomin tillåter.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på attsatserna 1-4, med attsats 2 kompletterat enligt
förvaltningschefens förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt justerat förslag.
Ordföranden ställer tjänstemannaförslagets attsats 5 mot sitt eget ändringsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ändringsförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
1.att Jändelskolan, omfattande 4-9 och Vedebyskolan vardera ska utgöra egna
rektorsområden samt att Rödebyskolans 7-9, ingående i Rödeby rektorsområde,
ska ha sammanhållen ledningsfunktion med en ansvarig rektor
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2.att inriktningen i det fortsatta arbetet med bemanning i rektorsområdena skall
vara att rektorsområdesindelningen blir:
Jämjö samverkansområde - Fågelmara/Jämjö, Jändelskolan, Ramdala/Sturkö,
Rödeby samverkansområde - Fridlevstad/Holmsjö, Rödeby
Lyckeby samverkansområde - Spandelstorp, Vedebyskolan, Kronotorp/Lyckeby.
3.att ansvarsfördelningen i rektorsområdena är sådan att den rektor som är
”rektor för området” gentemot Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för ekonomi och
uppdrag som lämnas av nämnden eller förvaltningschef
4.att det i en ansvarsfördelning som fastställs av förvaltningschefen ska framgå vilken
av rektorerna i varje rektorsområdet som, i övriga frågor, är ansvarig för respektive
skola, förskola eller annan verksamhet
5.att rektorsorganisationen förstärks när så ekonomin tillåter.
__________________
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P Olsson
2003.138 611
R/Jämjö SV-omr
S Petersson
§ 43
Akten
Förslag till förändring av organisationen i Jämjö samverkansområde
I ett uppdrag till rektorerna i Jämjö samverkansområde från Barn- och ungdomsnämnden har ingått att utreda och ge förslag till effektiviseringar av organisationen
utan att kvaliteten påverkas negativt i samverkansområdet som helhet. Av utredningen
framgår vilka alternativ som kan ge en effektivisering, hur föräldrarna ser på dem och
vilka följder de kan bedömas få.
Med utgångspunkt i rektorernas utredning samt de behov av förskoleutbyggnad som
föreligger på Sturkö och i Skrävle så är de kraftfullaste alternativen att flytta Sturkös
7-9 till Jändelskolan och att lägga ner Skrävle skola utan att satsa på den förskoleutbyggnad som tidigare planerats.
För Sturkös del ger detta möjlighet att delvis integrera förskolan lokalmässigt.
En flytt av Sturkös år 7-9 är dock tveksam av flera skäl. Ett alternativ är i stället att
språkvalen samordnas och att rektorerna undersöker om fritt val för åren 7-9 för
ungdomar som bor på Senoren, Möcklö och Ramdala kan skapa effektivare
grupperingar på Jändel respektive Sturköskolan. Detta alternativ ger till en början en
lägre effektivisering, men efterhand som effekten av samordning med Jändel avtar
från 2006 jämnas skillnaden ut.
För Skrävles del är nedläggning tveksamt ur kvalitetssynpunkt. Barnomsorgen i
Skrävle bör ges möjlighet att utvecklas. Ett eventuellt beslut att etablera förskola i
Skrävle och att behålla skola t o m år 3 förutsätter att föräldrarna inte väljer
barnomsorg på annat håll. Vidare förutsätter en avveckling av år 4-6 i Skrävle en mera
fullständig analys av skolskjutsproblematik och skolskjutskostnader. En sådan
kommer att göras inför beredning och beslut i Barn- och ungdomsnämnden
Tjänstemannaförslag
Med stöd av den utredning som gjorts föreslås Barn- och ungdomsnämnden besluta
att medge att språkval samordnas mellan Sturkö och Jändelskolan så att de
effekter som utredningen visar uppnås samt
att uppdra åt rektorerna att aktivt arbeta för att elever på Senoren, Möcklö och i
Ramdala inför åren 7-9 väljer Sturköskolan i den mån det ger mera rationella
grupperingar på såväl Sturköskolan som Jändelskolan.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
___________________

31 mars 2003
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2003.46 001

§ 44
Val av ordförande/ledamot i arbetsutskottet
Då Patrik Hansson avgår som ordförande i Barn- och ungdomsnämnden 2003-03-31
föreslås att Magnus Johansson (s) väljs till ordförande/ledamot i arbetsutskottet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att välja Magnusson Johansson till ordförande/ledamot i Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott fr o m 2003-04-01.
_____________________

31 mars 2003

§ 45
Meddelanden
Kammarrätten i Jönköping

2002.231 623
Kammarrätten meddelar prövningstillstånd
i överklagat ärende om laglighetsprövning
av beslut om skolskjuts

Arbetsmiljöverket

2003.118 291
Besked efter sammanträffande 2003-02-14
angående handlingsplaner och uppföljning
för skolor med bristfällig luftkvalitet

Kommunfullmäktige

2002.290 731
§ 24
Förslag till reviderat handikappolitiskt program

Karlskrona kommun
Revisionen

2003.133 007
Revisionsrapport FK-02: Granskning av
avyttring av kommunal egendom

Karlskrona kommun
Intagningsnämnden

Sammanträdesprotokoll daterat 2003-03-03

Monica Pålsson

2002.31 046
Redovisning av stipendium ur Karlskrona
skolväsendes samfond för lärare

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

Yttrande från Barn- och ungdomsförvaltningen
angående detaljplan, p-däck, Vodafone

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

Yttrande från Barn- och ungdomsförvaltningen
angående detaljplan för Lupinen 12,
Tegelgården

Olofströms kommun
Utbildningsnämnden

Förläggning av läsåret 2003/04

_____________________
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§ 46
Avtackning
Patrik Hansson avslutar sitt sista sammanträde som ordförande i Barn- och
ungdomsnämnden med ett tack till oppositionen för ett gott arbete med många livliga
diskussioner som ofta lett till fruktsamma resultat.
Ordföranden tackar även vänsterpartiets representanter för ett gott samarbete.
Ett stort tack riktas till socialdemokratiska gruppen för ett gott kamratskap och ett
mycket gott samarbete.
Ett stort tack riktas även till tjänstemannastaben för ett mycket professionellt arbetet
och ett mycket gott stöd.
Ett speciellt tack riktas till förvaltningschefen för många långa och intressanta samtal
som bidragit till att arbetet lett till många goda beslut.
Markus Alexandersson tackar på nämndens vägnar ordföranden för hans goda
ledarskap och den stora kunnighet som han lett arbetet i nämnden på. Han önskar
även lycka till med ordförandens fortsatta arbete.
Annicka Engblom tackar ordföranden på oppositionens vägnar för många goda
debatter och önskar honom lycka till.
Förvaltningschefen tackar ordföranden för ett mycket gott samarbete.
Bo Palmgren tackar Patrik Hansson för ett duktigt ordförandeskap vilket gjort att
de kunnat jämkats i många sakfrågor.
______________________

23 april 2003

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 23 april 2003
§ 47

Aktuell information
- Budgetuppföljning mars 2003
- Köredovisning t o m mars månad 2003
- Handikappolitiska programmet

§ 48

Delegeringsärenden

§ 49

Förslag till förskoleutbyggnad

§ 50

Kvalitetsredovisning år 2002

§ 51

Förslag till uppdrag angående inventering av ordningsregler
för grundskolan och särskolan

§ 52

Val av kontaktpolitiker

§ 53

Disposition av bank- och postgirokonton fr o m 1002-04-01

§ 54

Yttrande över förslag till handlingsplan för etnisk mångfald

§ 55

Övriga ärenden
- Ändrad tid för arbetsutskottets majsammanträde
- Tack från Patrik Hansson

§ 56

Meddelanden

________________

23 april 2003
Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
Kl 09.00 - 11.50

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
André Gustavsson (s)
Jeanette Petersson (s)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Karin Landquist (kd)
Bo Palmgren (c)
Marcel Abedini (mp)

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
fr o m § 48 beslutssmtr

Tjänstgörande ersättare
Jens Petersson (s)
Magnus Manhammar (s)
Jörgen Aronsson (s)
t o m § 50 föredragning
Hanna Bengtsson (fp)
Reine Svensson (v)
Ersättare

Jörgen Aronsson (s)
Anna Sandell (s)
Roy Jakobsson (s)
Lennart Svantesson (kd)
Peter Christensen (c)

fr o m § 51

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Anita Ottosson
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare

Utses att justera

Roland Andréasson

Justeringens plats och tid

Barn- och ungdomsnämndens

kansli 2003-04-29 kl 15.30
Underskrifter

Sekreterare

_______________________________________
Paragrafer 47-56

Ordförande

_______________________________________

Justerare
_______________________________________
___________________________________________________________________________

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens
anslagstavla 2003-04-30. Intygar i tjänsten:
23 april 2003
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2003.119 042
P Olsson
S Petersson
Akten

§ 47
Aktuell information
1.

Budgetuppföljning mars 2003

Budgetuppföljningen som gjordes per 28 februari 2003 visade att prognosen för
Barn- och ungdomsförvaltningen, per helår skulle sluta på ett underskott med
11,1 mkr. Förvaltningens underskott har då redan, till viss del, åtgärdats med
upplösen av reserv, 2,5 Mkr och med budgetanpassningsåtgärder i rektorsområdena på 4,3 Mkr, vilka förhandlas med de fackliga organisationerna i lokala
samverkansgrupperna. Prognosen för 2003 har inte förändrats och är i sin helhet
hänförlig till rektorsområdena.
Barn- och ungdomsnämnden tog 2003-03-31 beslut om att uppdra åt
förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat. Arbete pågår i
förvaltningen för att ta fram åtgärder för att uppnå detta resultat.
Den del av det bedömda underskottet som är hänförligt till demografisk ökning
inom barnomsorg/förskola bedöms inte klaras med hjälp av budgetanpassningar.
För denna verksamhet kan kö komma att uppstå under senvåren eller
försommaren 2003.
För övriga verksamheter inom förvaltningen prognostiseras inget underskott.
Under 2003 genomförs en större skolskjutsupphandling och i andra kommuner
som genomfört upphandling under 2002 och 2003 har kostnadsökningen varit i
storleksordningen 25 – 30 procent.
Av nämndens investeringsbudget på 7,5 mkr har till och med mars månad nyttjats
1,3 Mkr.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
___________________

23 april 2003
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2003.102 611
forts § 47
2.

Köredovisning

Köredovisning t o m mars månad 2003 redovisas. Redovisningen omfattar
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 15 år är 53 barn, varav 14 är barn till arbetssökande och 10 barn till föräldralediga.
Framtida känd väntelista t o m december månad är 400 barn. Av dessa är 53
barn till arbetssökande och 5 barn till föräldralediga och 5 barn finns i passiv kö.
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 6 barn varav 2 önskar lovtillsyn.
Framtida känd väntelista t o m december månad är 18 barn.
Dessutom finns 15 barn i passiv kö.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
_______________
3.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera.
_______________

23 april 2003
§ 48
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Anställningsavtal för rektor i Barn- och ungdomsförvaltningen fr o m 2003-03-01 och tillsvidare

2003.162 023

Anställningsavtal för rektor 50 % i Barn- och ungdomsförvaltningen fr o m 2003-03-01 och tillsvidare

2002.396 023

Förlängt utredningsuppdrag vid Barn- och ungdomsförvaltningen för tiden 2003-04-01--04-20

2003.125 024

Ledighet för elev i år 8 i Rödeby rektorsområde under
tiden 2003-05-19--06-06
Ledighet för elev i år 8 i Fridlevstads rektorsområde
under tiden 2003-03-27 -- 04-11
Anpassad studiegång för elev i år 9, Rödebyskolan
fr o m 2003-03-14
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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23 april 2003
P Olsson
S Ohlsson
S Petersson
Kommunstyr
budgetberedn
Akten
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2003.179 611
§ 49
Förslag till förskoleutbyggnad
Behovet av nya förskoleavdelningar ökar kraftigt i Karlskrona kommun.
Anledningar till detta är framför allt de ökade födelsetalen, övertimmar i
befintlig verksamhet samt behov av ersättningslokaler.
Ökade födelsetal
Karlskrona Kommun har en mycket positiv utveckling av födelsetalet. Skillnaden
mellan antal barn födda år 2001 och år 2002 är + 124 barn. Enligt den av
Kommunstyrelsens arbetsutskott antagna befolkningsprognosen för 2002 – 2011
kommer antalet 1 - 5 åringar att fortsätta att öka kraftigt under de kommande
åren.
Efterfrågan på barnomsorg ökar i samma takt.
Med utgångspunkt från kommunprognosen och efterfrågandegraden per
åldersgrupp uppstår följande utbyggnadsbehov.
Fram till och med januari 2004 behövs ca 200 nya förskoleplatser (inkluderar
1 % efterfrågandeökning, fördelade med 4 avdelningar under hösten 2003 och
ytterligare 5 avdelningar i januari/februari 2004.
Fram till och med januari 2005 behövs ytterligare ca 175 nya förskoleplatser.
5 av dessa avdelningar behövs inför hösten 2004 och ytterligare 3 vid årsskiftet
2004/2005.
Övertimmar.
Volymökningen som skett inom förskolan beroende på att snittiden per barn ökat
efter införandet av maxtaxan har inte fullt ut mötts med nya avdelningar, utan har
delvis hanterats genom övertimmar i befintlig verksamhet. Dessa övertimmar
motsvarar 3,5 förskoleavdelningar. För att ge barn och personal en bra
arbetsmiljö och verksamhet är det nödvändigt att tillskapa dessa avdelningar.
Ersättningslokaler
I den utbyggnad som skett av förskolan under 2002 finns några verksamheter
kvar i provisoriska lokaler som måste ersättas av permanenta lokaler.
Vidare finns lokaler som har brister och som måste ersättas med lokaler som
uppfyller gällande lagstiftning.
Ytterligare några lokaler behöver ersättas av andra skäl.
Behov av ändrade detaljplaner
Det finns således ett stort behov av nya förskolelokaler på flera platser runt om i
kommunen. I vissa fall behövs detaljplaneändringar.
Då en detaljplaneändring tar lång tid att genomföra och ofta blir överklagad
måste detaljplaneändringar omgående ske.
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De områden som idag är aktuella för förskoleetableringar fram till början av år
2005 är: Wämöområdet, Spandelstorpsområdet, Knösö/Verkö området, Sturkö,
Spjutsbygd, Rödeby, Nättraby och Hästö.
I samtliga områden bör detaljplanerna ändras så att 3 – 4 avdelningar kan
etableras på samma tomt även om det i dagsläget är aktuellt med färre
avdelningar på en del av områdena.
När eller i samband med att detaljplanerna ändras kommer varje enskilt objekt
upp för beslut.
Förslag på förskoleetableringar eller lokalförändringar
Kompensation för övertimmar
För att behålla nuvarande verksamhetsvolym inom Karlskrona kommuns
förskolor och samtidigt återställa samtliga förskoleavdelningar till fastställd
timvolym (680 tim/v x 52 v) behövs 3,5 förskoleavdelningar.
Föreslås att 2,5 förskoleavdelningar tillskapas som provisorium i Smörblommans
lokaler på Kungsmarken. Den permanenta verksamhet som idag finns där flyttar i
höst till nya lokaler på Sunnadalskolan.
Ytterligare en provisorisk avdelning kan etableras genom fortsatt
förskoleverksamhet på AWA-vägen i Lyckeby. Den verksamhet som idag finns
där flyttas då till Rödeby.
Dessa 3,5 förskoleavdelningar kommer sedan att flytta till permanenta lokaler i
andra områden i kommunen efterhand som det blir möjligt.
Eventuellt kan någon mindre del av ovan nämnda utökning ske i familjedaghem.
Demografisk ökning 2003
Under 2003 börjar barn födda 2002 i förskoleverksamhet. Eftersom dessa barn är
betydligt fler än tidigare år kommer inte befintliga förskoleplatser att räcka till i
höst.
Det inte sannolikt att permanenta förskolelokaler kan stå färdiga under hösten
utan provisoriska lokaler kommer att få nyttjas. De möjligheter som idag finns är
ytterligare provisorium på Gullberna Park eller i de nu tomma skollokalerna på
Kungsmarken. När under hösten som denna utbyggnad behövs är idag mycket
svårt att prognostisera. En etablering av 4 förskoleavdelningar from oktober 2003
verkar dock behövas.
Demografisk ökning 2004
Under 2004 fortsätter behovet av förskoleplatser att öka till följd av de ökade
födelsetalen. I början av året behövs därför 5 nya förskoleavdelningar och under
hösten samma år ytterligare 5 avdelningar.

23 april 2003
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Ersättningslokaler
Idag bedrivs förskoleverksamhet i lokaler som har vissa brister. Bristerna består
antingen av problem i inomhusmiljön och/eller att lokalerna är små och inte fullt
ut anpassade för förskoleverksamhet. De objekt som idag är i behov av nya (eller
i något fall) ombyggda lokaler är Hästö förskola. Nävragöl dagbarnvårdarlokal,
dagbarnvårdarlokal på Trossö, Fågelmara förskola (lokalen i Missionskyrkan),
Musikgatans förskola och Spandelstorpsgårds annex.
Dessutom finns några objekt som ännu inte är iordningställda efter tidigare beslut
i samband med inrättandet av allmän förskola samt förskoleutbyggnaden inför
2002. Detta gäller lokaler för förskoleverksamhet i Skrävle och Strömsberg/
Spjutsbygd samt förskolelokal på Verkö.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta, under förutsättning att
Kommunfullmäktige tillskjuter erforderliga medel
1.att 3,5 förskoleavdelningar etableras hösten 2003 som ersättning för
övertimmar i befintlig förskoleverksamhet orsakade av ökade vistelsetider i
samband med införandet av maxtaxan till en beräknad delårskostnad 2003 av
2 170 000 kronor,
2.att 4 förskoleavdelningar etableras från oktober 2003 för att möta den ökade
efterfrågan på förskoleplatser till en beräknad delårskostnad av 1 800 000 kronor
Barn- och ungdomsnämnden föreslås vidare hos Kommunstyrelsen hemställa att
Kommunfullmäktige beslutar
3.att tillskjuta medel för ovan föreslagna förskoleutbyggnad på sammanlagt
7,5 avdelningar till en delårskostnad 2003 på 3 970 000 kronor
4.att hemställa hos Kommunfullmäktige, att tillskjuta ytterligare medel för
inventarier, i budget 2003 totalt 940 000 kronor
5.att under förutsättning av Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, bevilja
Barn- och ungdomsnämnden ett omedelbart tillstånd att genomföra ovan angivna
investeringar i inventarier
6.att om inte erforderliga medel tillskjuts ändra målsättningen om full
behovstäckning inom barnomsorgen
7.att Budgetberedningen beaktar Barn- och ungdomsnämndens framtida
utbyggnadsbehov inom barnomsorgen i samband med framtagandet av
budgetdirektiv för 2004-2006
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8.att ge Barn- och ungdomsnämnden tillsammans med Tekniska nämnden i
uppdrag att återkomma med enskilda lokalobjekt avseende ersättningslokaler
9.att ge Miljö-och byggnadsnämnden i uppdrag att skyndsamt genomföra
erforderliga detaljplaneändringar i Wämöområdet, Spandelstorpsområdet,
Knösö/Verkö området, Sturkö, Spjutsbygd, Rödeby, Nättraby och Hästö.
Beslutsförslag
Ordföranden redovisar att kommunstyrelsen önskar att snarast få med
tjänstemannaförslaget i den extra budgetberedning som pågår för närvarande,
varför han föreslår
att Barn- och ungdomsnämnden utan beredning i nämnden överlämnar
tjänstemannaförslaget till kommunstyrelsen och dess budgetberedning för fortsatt
beredning.
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot sitt eget förslag att överlämna
detsamma utan beredning i nämnden till kommunstyrelsen och dess
budgetberedning för fortsatt beredning.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att överlämna tjänstemannaförslaget utan beredning i nämnden till
kommunstyrelsen och dess budgetberedning för fortsatt beredning.
_____________________

23 april 2003
A Eklund
A Ottosson
R/Int som
rapport
Akten
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2003.180 619
§ 50
Kvalitetsredovisning år 2002
Anja Eklund och Anita Ottosson informerar om kvalitetsredovisning för
Karlskrona kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen 2002.
Kvalitetsredovisningen omfattar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola och särskola.
Förskoleverksamheten omfattade under redovisningsåret 2300 barn. I grundskolan och förskoleklassen fanns 6277 respektive 575 barn/elever fördelade på
32 enheter och i särskolan var antalet elever 154. I kommunen finns också fyra
friskolor.
Antalet anställda uppgick under år 2002 till totalt 1388 årsarbetare.
Redovisningen utgår från de sju kommunala mål som finns prioriterade i
Skolplan 2000-2002 samt kopplas till läroplanernas olika kapitel.
Från Skolplanen har särskilt granskats områdena Barn- och ungdomar inflytande och ansvar, Lärande och utveckling samt Föräldrar - inflytande och
ansvar.
Organisation för insamling av resultat och utvärdering
Utvecklingsfunktionen har det övergripande ansvaret för utvärderingsplanens
genomförande, vilket sker i samråd med rektorsområdena och övriga funktioner
inom Barn- och ungdomskontoret. Genom verksamhetsbesök, enkäter, möten och
intervjuer samt enskilda samtal inhämtas uppfattningar och värderingar kring
måluppfyllelse.
Resultat och måluppfyllelse
Som underlag för utvärderingen användes resultat ur kvalitetsredovisningar och
verksamhetsberättelser från rektorsområdena, resultat från verksamhetsbesök
samt från andra undersökningar som redovisats under året. Endast dokumenterade
resultat från uppföljningar, utvärderingar och undersökningar har använts.
Exempel på åtgärder för att nå målen, både rektorsområdesvis och övergripande
redovisas inom de olika målområdena samt bedömning av måluppfyllelse, analys
och åtgärder för utveckling.
Sammanfattning
Årets kvalitetsredovisning tyder på att det skett positiva förändringar när det
gäller att i rektorsområdet/arbetslaget återkommande diskutera resultat kopplat
till mål.
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Uppföljningar och utvärderingar har generellt förbättrats. Att sammanställa och
formulera sitt utvärderingsarbete och utvecklingsprocesser i en kvalitetsredovisning har allt fler funnit vara ett hjälpmedel för skolutveckling.
Resultaten går inte alltid att jämföra mellan rektorsområdena, då målen
formuleras på lokal nivå. Detta är ett viktigt utvecklingsområde framöver.
Resultatet av uppföljningen av elevernas ansvar och inflytande visar på ett större
engagemang och ansvar än tidigare både vad gäller skolarbetet och deltagande i
utvecklingssamtal och upprättande av individuella utvecklingsplaner.
Samtliga skolor redovisar resultat för elevers delaktighet i olika råd/grupper.
I målområdet Lärande och utveckling redovisas åtgärder som vidtagits i förskolan
och skolan för att nå ökad måluppfyllelse samt övergripande exempel på åtgärder
såsom Sommarskola 2002, specialpedagogisk förstärkning samt fortbildningsinsatser 2002.
Vad gäller föräldrainflytande redovisas genomgående ett ökat föräldraengagemang och att större insyn och delaktighet har utvecklats bl a genom
individuella utvecklingsplaner, elevdagbok och liknande för information vad som
händer i skolan och hur elevens arbete att nå målen går.
Förskoleverksamhet, fritidshem och skolor är komplexa verksamheter med
målsättningar som endast till vissa delar kan brytas ned till en nivå där
bedömning och jämförelse är möjlig. Flertalet mål är av social, långsiktig natur
på individnivå och kan inte beskrivas i en samlad entydig bedömning.
Kvalitetsredovisningen kommer att ingå i Barn- och ungdomsnämndens
rapportserie 2003.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

godkänna och fastställa förvaltningens Kvalitetsredovisning år 2002.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
____________________
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2003.178 607
P Olsson
A Ottosson
Samtl R
I Bergström
Akten

§ 51
Förslag till uppdrag angående inventering av ordningsregler för
grundskolan och särskolan
Diskussioner om ordningsfrågor och regler för detta återkommer då och då,
föranledda av någon incident eller liknande. Mot bakgrund av detta kan det
finnas anledning att inventera förekomsten av regler i Barn- och ungdomsnämndens verksamheter samt hur dessa förankrats hos barn/elever och föräldrar.
Det kan finnas ett värde i att ha vissa regler som är allmängiltiga för alla rektorsområden. Exempel på detta är villkor för elevers användning av elevskåp samt
möjlighet till och former för politiska partiers information inom skolområdet.
För att kunna ge skolledning och personal stöd i situationer då ordningsfrågor
blir tvistefrågor bör Barn- och ungdomsnämnden ha kunskap om de regler som
finns för den verksamhet nämnden ansvarar för.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ge förvaltningen i uppdrag att inventera förekomsten av ordningsregler
i rektorsområdena och återkomma med redovisning av dessa senast på nämndens
junisammanträde.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
___________________
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V Ivancic
A Engblom
I Bergström
Berörda områden
Akten

2003.47 001
§ 52
Val av kontaktpolitiker
Uppdraget som kontaktpolitiker i Nättraby rektorsområde, Nätet föräldrakooperativ och Tant Grön Skärva förskola har blivit vakant då Patrik Hansson
lämnat sitt uppdrag i Barn- och ungdomsnämnden 2003-03-31.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att uppdraget som kontaktpolitiker i Nättraby
rektorsområde, Nätet föräldrakooperativ och Tant Grön Skärva förskola från
s-sidan upprätthålles av Jens Petersson och att den andra s-platsen blir vakant.
Annicka Engblom (m) föreslår att hon ersätter Valdi Ivancic (fp) som kontaktpolitiker i Sunnadals rektorsområde.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att den ena s-platsen som kontaktpolitiker i Nättraby rektorsområde, Nätet
föräldrakooperativ och Tant Grön Skärva förskola vakantsättes samt
att Annicka Engblom (m) ersätter Valdi Ivancic (fp) som kontaktpolitiker
i Sunnadals rektorsområde.
_____________________

23 april 2003

13

2003.181 002
S Petersson
I Bergström
Berörda tjm
Akten

§ 53
Disposition av bank- och postgirokonton fr o m 2003-04-01
Med anledning av skifte av ordförande i Barn- och ungdomsnämnden 2003-04-01
krävs ändring av tidigare beslut om dispositionsrätt av Barn- och ungdomsnämndens bank- och postgirokonton. Beslutet bör gälla tillsvidare och omfattar
följande konton:
Bankkonto 9960 260 378897-3
Bankgiro 5220-7834
5110-2534
5321-8848

Postgiro

37 88 97-3
486 93 03 -0
486 92 03 -2
476 23 02 -0

Kommunstyrelsen beslöt § 76/02 rörande ” Förändring av behörighet, finansiell
policy ” att ändra behörigheter från att gälla personer till att gälla befattningar för
att underlätta den praktiska hanteringen.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till ovanstående beslut i kommunstyrelsen föreslås Barn- och
ungdomsnämnden besluta
att dispositionsrätten för ovanstående konton gäller följande tjänsteinnehavare
vid Barn- och ungdomsförvaltningen, två i förening, en ur respektive kolumn
Förvaltningschef
Kanslichef
Ekonomichef
Utvecklingschef

Ekonomiassistent, centralt placerad
Ekonomiassistent, centralt placerad
Ekonom

samt
att Barn- och ungdomsnämndens ordförande ges dispositionsrätt, utan
kontrasignering, på Barn – och ungdomsnämndens konton enligt ovanstående
uppräkning.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ovanstående tjänstemannaförslag.
____________________
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2003.149 109
A Ottosson
§ 54
Kommunl.förv. Yttrande över förslag till handlingsplan för etnisk mångfald
Akten
Barn- och ungdomsnämnden skall till Kommunledningsförvaltningen yttra sig
över förslag till handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006.
Förslag till yttrande
Barn- och ungdomsnämnden delar bedömningarna och målsättningarna i
handlingsplanen, biträder den i allt väsentligt och bedömer att den på ett utmärkt
sätt ger grund för fortsatt arbete i förvaltningarna.
Inom nämndens verksamheter ser vi ett framtida behov av flerspråkig personal
och mångkulturell kunskap på betydligt fler enheter än vad som finns idag.
Det som fastställs under rubriken ”Boende” ser vi som en viktig faktor för att i
praktiken, med egna erfarenheter kunna införliva interkulturell förståelse hos barn
och ungdomar.
I sista stycket under rubriken ”Barnomsorg, skola och utbildning” nämns barn
med behov av särskilt stöd och vikten av att detta tillgodoses så tidigt som
möjligt.
Nämnden delar denna uppfattning. Möjligen bör skrivningarna i handlingsplanen
för etnisk mångfald tydligare fokusera på barn i asylsökande familjer samt barn
med invandrarbakgrund.
Vad avser genomförandet delar Barn- och ungdomsnämnden uppfattningen att
utbildning i etnisk mångfald är angelägen. Det är väsentligt att utbildningen kan
anpassas till arbetsplatsernas praktiska möjligheter så att största bredd kan
uppnås.
Kommunrevisionen har påtalat att antalet måldokument bör begränsas och
samordnas, varför det skulle det underlätta om uppdraget till nämnderna gäller att
upprätta mål för integrationsarbetet, som redovisas enligt förslaget.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås yttra sig i enlighet med ovan redovisat
förslag.
Yrkande
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar en förändring i sista stycket under rubriken ”Barnomsorg, skola och utbildning” så att det klart framgår att handlingsplanen för
etnisk mångfald skall tydligare fokusera barn i asylsökande familjer samt barn
med invandrarbakgrund.

23 april 2003

Ajournering
Barn- och ungdomsnämnden ajournerar sig i fem minuter för att diskutera
yttrandet, varefter mötet återupptas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Jan-Olof Peterssons
ändringsyrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att yttra sig i enlighet med ovan redovisat förslag med den ändring som
Jan-Olof Petersson föreslagit.
___________________
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§ 55
Övriga ärenden
1.

Ändrad tid för arbetsutskottets majsammanträde

Ordföranden meddelar att arbetsutskottets sammanträde den 15 maj är flyttat
till onsdagen den 14 maj kl 08.30.
Plats: Palanderska gården, Trossö adm centrums konferenslokal.
_________________
2.

Tack

Ordföranden läser upp ett tackkort från Patrik Hansson till nämndens ledamöter
med tack för den fina gåvan och ett lycka till i nämndsarbetet.
_________________
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§ 56
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2003.119 042
§ 59
Budgetuppföljningsrapport den 28 februari
2003

Kommunfullmäktige

2003.90 102
§ 32
Avsägelser av kommunala uppdrag.
Patrik Hansson (s) beviljas entledigande från
uppdraget som ordförande i Barn- och
ungdomsnämnden fr o m 1 april 2003.

Kommunfullmäktige

2003.90 102
§ 33
Kommunala val.
Magnus Johansson (s) utses till ordförande
i Barn- och ungdomsnämnden efter Patrik
Hansson.

Kommunfullmäktige

2002.119 042
§ 37
Bokslut för Karlskrona kommun 2002 samt
bokslutsdispositioner.

Skolverket

2002.327 047
Beslut om utbetalning av statsbidrag 2003
avseende maxtaxa och för kvalitetssäkrande
åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Lärare vid Karlskrona grundskolor

Öppet brev med anledning av nya besparingar
inom grundskolorna.

Lokala styrelsen Sturköskolan

Sammanträdesprotokoll från den 5 mars 2003

_________________

28 maj 2003

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
28 maj 2003
§ 57

Aktuell information
1. Tack
2. Ny ersättare i nämnden
3. Information från Holmsjö ro
4. Utredningsarbete angående medelstilldelning till friskolorna
5. Information o förskola på Sturkö och i Skrävle
6. Budgetanpassningsåtgärder
7. Handikappolitiska programmet

§ 58

Delegeringsärenden

§ 59

Delårsbokslut per den 30 april 2003

§ 60

Firmatecknare för momsdeklarationer

§ 61

Strategi och organisation för personalförsörjning

§ 62

Nättrabyskolan - ny busslinga

§ 63

Yttrande över förslag till reviderat jämställdhetsprogram 2003

§ 64

Förnyat hyreskontrakt - Panflöjten

§ 65

Förslag till tillämpningsregler - förtur till Montessoriskola

§ 66

Kurser och konferenser

§ 67

Övriga ärenden
1. Ökade driftskostnader Sunnadal
2. Återbetalning av barnomsorgsavgifter
3. Skolskjutsupphandling
4. Skolplanen
5. Dansseminarium
6. Arvode för lärarhandledare

§ 68

Meddelande

__________________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 - 14.35

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Karin Landquist (kd)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande (frånv kl 10.45-11..30)

Jens Petersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Reine Svensson (v)

kl 08.30-10.30 samt §§ 57-68 beslut

Jens Petersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Anna Sandell (s)
Roy Jakobsson (s)
Pia Idhede (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Hanna Bengtsson (fp)
Lennart Svantesson (kd)
Peter Christensen (c)
Reine Svensson (v)

kl 10.30-12.00

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Anita Ottosson
Britt-Christine Arnesson
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
pedagogisk samordnare
personalsekreterare
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Ulf Ebbesson
Karina Augustsson

rektor/Holmsjö ro
rektor/Holmsjö ro

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

frånv 10.55-11.30
kl 08.30-12.00)
fr kl 09.50 §§ 57-68

kl 08.30- 12.00
fr kl 10.30 §§ 57-68

kl 08.30-09.50 samt 13.30-13.45 §§ 57-61 beslut
kl 10-45-12.00
fr kl 13.45 §§ 62-68

kl 09.50-12.00 samt §§ 62-68
kl 08.30-12.00
kl 8.30-10.45
kl 08.30- 13.55
kl 08.30-12.00
kl 10.30-12.00
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Utses att justera

Jan-Olof Petersson

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-06-05 kl 13.30

Underskrifter

Sekreterare

_______________________________

Ordförande

_______________________________

Justerare

_______________________________

2

Paragrafer 57-68

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2003-06-06
Intygar i tjänsten

Ingrid Bergström
____________________________________________________________________________________
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§ 57
Aktuell information
1.

Tack

Ordföranden ger en eloge till tjänstemän och rektorer för ett väl fungerande
samarbete under Kommunals strejk. Konfliktgruppen och rektorerna har på ett
föredömligt sätt arbetat för att lösa uppkomna problem på ett så bra sätt som
möjligt för barn och elever.
2.

Ny ersättare i nämnden

Ordföranden hälsar Pia Idhede (s) välkommen som ersättare i Barn- och
ungdomsnämnden.
R/Holmsjö

3.

Information från Holmsjö rektorsområde

Rektorerna Ulf Ebbesson och Karina Augustsson ger en information om Holmsjö
rektorsområde, som de tillsammans med rektor Sven Björkander ansvarar för.
Ulf Ebbesson är områdesansvarig och har även som sitt ansvarsområde Holmsjö
skola och Holmsjös elever år 7-9 i Rödebyskolan. Man har mycket projektverksamhet i olika åldersgrupper, bl a ett projektarbete om världsarvet. Lärarna jobbar
mycket med språklig medvetenhet och lägger stor vikt vid att få eleverna att läsa
mycket böcker. Varje elev har loggbok/kontaktbok som skall göra föräldrarna
mer delaktiga i barnens skolarbete och utveckling. Miljön inbjuder till
uteverksamhet. Man jobbar mycket för att motverka mobbing.
Sven Björkander är ansvarig för Strömsbergs skola och fritidshem. Strömsberg
har en mycket aktiv föräldraförening. Föreningen driver stundtals fritidsverksamheten själv, för att underlätta för personal att planera och utveckla verksamheten.
Både förskolan och dagbarnvårdarverksamheten har mycket uteaktiviteter och
motorikträning.
Karina Augustsson ansvarar för Holmsjö förskola och fritidshem, Furs förskola
och fritidshem samt dagbarnvårdare i Spjutsbygd m m.
Holmsjös fritidshemsverksamhet är eftertraktad. Barnen stannar ofta upp till 12
års ålder i verksamheten. Pensionärer kommer och läser sagor. Man har många
uteaktiviteter. Man jobbar mycket för att motverka mobbing. Motorikträning,
avslappningsövningar m m är en del av verksamheten.
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forts § 57
I Fur förskola och fritidshem arbetar man enligt Reggio Emilia-metoden. Man
dokumenterar mycket av verksamheten för att följa barnens utveckling.
Slutligen redovisas elevutvecklingen de närmaste åren framöver i Holmsjö
rektorsområde.
Ordföranden tackar för informationen.
2003.215 619
4.

Utredningsarbete angående medelstilldelning till friskolorna

Stefan Petersson redovisar rubr utredning. Sune Ahlgren har på Barn- och
ungdomsnämndens uppdrag gjort en utvärdering av bidragsreglerna till
friskolorna enligt nämndens beslut den 19 april 2000, § 41.
Ahlgren har utgått från tre frågeställningar:
- är 5 % en rimlig reduktion med hänvisning till skolpliktskostnaden?
- är lokalbidraget rimligt?
- hur väges elevens behov in i bidraget?
Med utgångspunkt från skollagens krav om likvärdighet mellan skolformerna har
beräknats hur mycket en kommunal skolorganisation hade kostat, om man haft
samma villkor som friskolornas, dvs kunnat avböja att ta emot elever med
hänvisning till platsbrist, utnyttjat lokalerna maximalt i vissa fall, i andra fall
lämnat dem helt samt sett till att klasserna var väl fyllda.
I skolplikten ingår också skyldigheten att hålla skollokaler. Om man genomfört
förändring enligt ovanstående exempel skulle lokalkostnaderna för kommunens
del minskat. Denna merkostnad för kommunen har inte beaktats, då man beräknat
lokalbidraget.
Friskolorna får ett schablonbidrag per elev liksom de kommunala skolorna. Dessa
förutsättes sedan klara de kostnader som elever med särskilda behov kan
medföra. Inga särskilda medel finns avsatta centralt för oväntade, hastigt
påkomna utgifter, utan dessa skall klaras av lokalt inom givna ramar. Skall
villkoren vara likvärdiga, borde samma krav kunna ställas på friskolorna.
Så sker dock ej i alla situationer, utan det förekommer att friskolorna avböjer att
ta emot elever och hänvisar till att de inte får särskilt bidrag från kommunen för
dem och att en liten skola inte klarar av så stora åtaganden.
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forts § 57
Utredningen avslutas med en uppskattning av skolpliktskostnader, både för
undervisning och lokaler samt synpunkter på bidrag för elevens behov.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
Ärendet tas upp vid ärendegenomgång den 2 juni 2003 för diskussion om vidare
beredning i arbetsutskottet och nämnd.
2001.211 042
5.

Information om förskola på Sturkö och i Skrävle

Solvig Ohlsson informerar om planering av förskola på Sturkö vilket innebär en
samlad integrerad verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år samt allmän förskola och
dagbarnvårdarlokal i samma hus. Lokalerna beräknas inflyttningsklara den
1 oktober 2003. Kontraktet löper på 5 år.
Vidare informeras om planerad om- och tillbyggnad i Skrävle skola som skall
inrymma förskoleklass upp till år 3 samt en förskoleavdelning i skolan, medan år
4-6 flyttas till församlingshemmet.
Barn- och ungdomsnämnden har tagit beslut om ovanstående lokalutökning
2002-06-19, § 48 och 2002-09-23, § 69.
Barn- och ungdomschefen har delegation att teckna dessa kontrakt.
2003.119 042
6.

Budgetanpassningsåtgärder 2003

Barn- och ungdomsförvaltningen fick av Barn- och ungdomsnämnden
2003-03-31, § 37 i uppdrag att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat för 2003.
De budgetanpassningsåtgärder som förvaltningen har för avsikt att genomföra,
förutom de föreslagna åtgärder som presenterades i budgetuppföljningen per
2003-02-28, och som kommer att genomföras av respektive rektorsområde är
följande:
Personal administrativa åtgärder motsvarande 3, 5 mkr samt interna
ombudgeteringar motsvarande 2 mkr.
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forts § 57
Motsvarande belopp om 5,5 mkr finns omskrivet i ovanstående budgetuppföljning och motsvarar det beräknade underskottet i rektorsområdena.
För det underskott som prognostiserades i budgetuppföljning 2003-02-28 för
barnomsorg och förskola på sammanlagt 5,6 mkr har kommunstyrelsen tillfört
medel till nämnden motsvarande 4 mkr. Det prognostiserade överskjutande
underskottet på 1,6 mkr har, med anledning av senareläggning av det framskrivna
utbyggnadsärendet inom barnomsorg/förskola, kunnat elimineras.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
7.

Handikappolitiska programmet

Solvig Ohlsson meddelar att en inventering av samtliga kommunala lokaler
pågår. Hittills har idrottslokaler och konferenslokaler inventerats och i tur står
skolor och förskolor.
Eva-Britt Dahlström meddelar att handikapparkeringen vid Båtsmanskasernen
ställts iordning.
____________________
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§ 58
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Anställningsavtal för vik rektor 60 % för tiden
030401-030731

2003.192 023

Anställningsavtal för vik rektor för tiden 030501--31

2002.5 23

Ersättning för utredningsuppdrag för tiden 030501--09

2003.125 024

Skolskjutsupphandling för perioden 2003-2007

2003.88 623

Lön för nyanställd personal

2003.124 024

Dispens från 1-årsregeln vid placering i förskoleverksamhet

2003.208 606

Bidrag om 1.500 kronor ur Palénska fonden

2003.130 046

Sekretessbelagt ärende om fritidshemsplacering
under föräldraledighet

S 2002.148 631

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2003.119 042
§ 59
Delårsbokslut per den 30 april 2003
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 792,8 mkr,
varav kommunbidraget utgör 707,5 mkr. Övriga externa och interna intäkter
utgör 85,3 mkr.
Resursfördelningen till de 13 rektorsområdena med förskola/grundskola utgör
514,4 mkr.
Barn- och ungdomsnämnden uppvisade i sitt bokslut 2002 ett positivt ekonomiskt
resultat på 2,2 mkr.
De största avvikelserna fanns inom verksamheterna barnomsorgsavgifter, gemensamma personalkostnader, rektorsområdena, finansiella intäkter, skolskjutsar,
resursskolan, resurscentrum, central administration inkl nämnd samt lokaler.
Rektorsområdena uppvisade sammantaget en budgetavvikelse om ca +2,7 mkr
och Särskolan hade en budgetavvikelse om ca 0,1 mkr.
Den positiva semesterlöneskulden/ferielöneskulden på ca 2,7 mkr hänför sig
huvudsakligen till rektorsområdena.
Internbudget/resursfördelning 2003
Under 2003 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell
som togs fram till budget 2001. Modellen skall ge rektorsområdena stabila
budgetförutsättningar genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets start. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis och
regleras per tertial. Justering för att kompensera eventuella löneökningar sker
under året.
Utöver den ordinarie budgeten har även medel för att delvis täcka det utökade
behovet av barnomsorg på grund av demografiska förändringar tagits i bruk,
5 mkr, samt de av kommunstyrelsen tillskjutna medlen om 4 mkr.
De budgetanpassningsåtgärder som förvaltningen har för avsikt att genomföra
med utgångspunkt från budgetuppföljningen 2003-02-28, förutom de som
föreslogs i uppföljningen, är följande:
- personaladministrativa åtgärder 3,5 mkr
- interna ombudgeteringar 2 mkr
Tillsammans motsvarar ovanstående 5,5 mkr det beräknade underskottet
i rektorsområdena.
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För det prognostiserade underskottet för barnomsorg och förskola på sammanlagt
5,6 mkr har kommunstyrelsen tillfört medel till nämnden motsvarande 4 mkr.
Det överskjutande underskottet på 1,6 mkr har med anledning av senareläggning
av det framskrivna utbyggnadsärendet inom barnsomsorg/förskola, kunnat
elimineras.
Händelser under 2003
Under 2003 införs allmän förskola för 4-5 åringar. I samband med detta har
förskolor öppnats i Lyckeby, Nättraby, Jämjö, Tving och Fridlevstad. I augusti
startar ytterligare en förskoleavdelning i Rödeby. Planering för en förskoleavdelning
på Sturkö och i Skrävle pågår.
Familjedaghemmen har, för att bedriva allmän förskola, kompletterats med
förskollärartjänster på sju platser i kommunen.
I januari utökade också Skärgårdens föräldrakooperativa förskola sin verksamhet
med en avdelning.
Prognos för 2003
Konsekvenserna av barnomsorgsreformerna kommer, enligt fullmäktigebeslut, att
beskrivas i särskilda uppföljningar kvartalsvis.
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos för 2003 slutar på
-3,4 mkr enligt nedanstående redovisning.
Barnomsorgsintäkter
- 1,5
Skolskjutsar
- 0,8
Lokaler
+ 0,5
Friskolor
- 0,6
Semesterlöneskuld
- 1,0
Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten är totalt på 6,0 mkr. Till detta kommer 400 tkr som inte
utnyttjades under 2002 för utrustning/inventarier till skolbiblioteken i Tving och
Ramdala.
I reserv för inventarier vid förskoleutbyggnad finns ytterligare 1,1 mkr.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1.att överlämna budgetuppföljning för januari-april 2003 till kommunstyrelsen
2.att hos kommunstyrelsen begära att de 1,4 mkr som finns avsatta för ökade
hyreskostnader för Sunnadalsskolan överförs till nämnden
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3.att hos kommunstyrelsen begära att få disponera del av, 700 tkr, av de investeringsmedel om totalt 1,1 mkr som finns i reserv för inventarier vid förskoleutbyggnad samt
4.att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
1. att överlämna budgetuppföljning för januari-april 2003 till kommunstyrelsen
2. att hos kommunstyrelsen begära att de 1,4 mkr som finns avsatta för ökade
hyreskostnader för Sunnadalsskolan överförs till nämnden
3. att hos kommunstyrelsen begära att få disponera del av, 700 tkr, av de investeringsmedel om totalt 1,1 mkr som finns i reserv för inventarier vid förskoleutbyggnad samt
4. att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat.
____________________

28 maj 2003
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2003.225 049
Ordföranden BUN
Förv chef BUF
Kanslichef BUF § 60
Ek-chef BUF
Firmatecknare för momsdeklarationer
Akten
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden att utse
följande befattningshavare att, var för sig, vara behöriga firmatecknare vid
underskrift av momsdeklarationer:
Ordförande, Barn- och ungdomsnämnden
Förvaltningschef, Barn- och ungdomsförvaltningen
Kanslichef, Barn- och ungdomsförvaltningen
Ekonomichef, Barn- och ungdomsförvaltningen
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
__________________
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2001.337 020
PA-chef
Pers sekr
Akten

§ 61
Strategi och organisation för personalförsörjning
Kommunfullmäktige beslutade 2001-08-30, § 127 om önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider. Beslutet innebär att Barn- och ungdomsförvaltningen behöver se över sin organisation av bemanningsverksamheten så att
alla delar i beslutet tillgodoses.
Beslutet omfattar bl a följande punkter
- önskad sysselsättningsgrad
- tillsvidareanställning efter ett år
- mycket begränsad delegation för att timanställa personal
- resursenhet med personal med specialiserad kompetens.
Barn- och ungdomsförvaltningens nuvarande organisation redovisas avseende
- intern övertalighet
- timvikarier
- lärarvikarier
- städvikarier.
Strategi och organisation för personalförsörjningen inom Barn- och
ungdomsförvaltningen framöver redovisas.
Målsättning är att en arbetsgrupp med egen arbetsledning bildas för att kunna
tillgodose det vikariebehov som finns inom alla verksamheter och för att få en
kontroll och överblick över den personal som inte har fast grundplacering.
Organisationen kommer att bestå av ett bemanningsteam som har ansvar för
specialistpool, resurspool och korttidsvikarier.
Enligt tidplan kommer Barn- och ungdomsförvaltningen att
- inrätta ett bemanningsteam inom Barn- och ungdomsförvaltningen med start
1 oktober 2003
- snarast påbörja rekryteringen av en arbetsledare för bemanningsteamets
verksamhet
- inrymma bemanningsteamet inom befintliga lokaler
- finansiera bemanningsteamet inom befintliga ekonomiska ramar.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att fastställa startdatum för fastanställning efter senast ett år till den
1 oktober 2003.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet
vid nämndens majsammanträde.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att fastställa startdatum för fastanställning efter senast ett år till den
1 oktober 2003.
Särskilt yttrande
Bo Palmgren (c) medges få följande särskilda yttrande i ärendet till protokollet:
”När det gäller lärarvikarier bör formen med ökad grundbemanning inom rektorsområdena kunna tillämpas.”
_____________________

28 maj 2003
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2001.330 519
C U Persson
Tekniska nämnden
Akten
§ 62
Nättrabyskolan - ny busslinga
Problemen med trafiken runt Nättrabyskolan aktualiserades i och med byggandet
av Nättraby Kunskapscenter, då skolan byggdes ut från 400 till 800 elever.
Mindre justeringar har gjorts för att förbättra trafikmiljön, men dessa har inte
varit tillräckliga. En skola i denna storlek bör ha en trafikangöring för skolskjutsar och föräldrar.
Under år 2002 inköptes en intilliggande fastighet som innebär möjligheter att
anordna en säker och väl fungerande buss- och bilangöring till skolan.
Projektet är kostnadsberäknat till 1,3 mkr och riktade investeringsmedel finns
centralt avsatt. Hyresbeloppet är beräknat till 215.000 per år. I denna kostnad
ingår även fastighetsköpet. Beloppet täckes inom nämndens lokalbudget.
Ärendet beredes parallellt av Tekniska nämnden som söker investeringstillstånd
hos Kommunfullmäktige.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att

beställa ovanstående trafikangöring vid Nättrabyskolan hos Tekniska
nämnden.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
____________________
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2003.165 026
P Olsson
Kommunl.förv
Akten

§ 63
Yttrande över förslag till reviderat jämställdhetsprogram 2003
Barn- och ungdomsnämnden har för yttrande erhållit förslag till reviderat
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2003.
Förslag till yttrande

Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker den reviderade planen som ger god
vägledning i jämställdhetsarbetet, men föreslår några kompletteringar.
Nämnden ser gärna att planen kompletteras med ett stycke som kopplar
integrationsarbetet till jämställdhetsarbetet. Karlskrona kommuns arbete med
validering kombinerat med förvaltningsövergripande utbildningsinsatser där
andra samhällsaktörer också tar ansvar kan få en god effekt på jämställdheten
inom gruppen invandrarkvinnor.
Som gott exempel vill nämnden framhålla att fördelningen inom förvaltningens
chefsgrupp är 27 kvinnor och 21 män, vilket är positivt.
Mindre bra är könsfördelningen inom förskola/barnomsorg där det är ovanligt
med män. Dessutom har trenden de senaste åren förstärkt detta.
En förändring som skulle innebära att vi närmar oss 60/40 kräver stöd i
omfattande och övergripande attitydförändringar i samhället.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att yttra sig över förslaget till reviderat Jämställdhetsprogram 2003 enligt ovan.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att yttra sig enligt redovisat tjänstemannaförslag.
___________________
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2003.226 282
S Ohlsson
R/Sä
Akten

§ 64
Förnyat hyreskontrakt - Panflöjten
På Panflöjten bedriver särskolan verksamhet för barn med autism. Nio barn är
inskrivna i skolan och av dessa har sex också sin fritidshemsplacering där.
Lokalen är på 450 m2 och har idag en hyra på 1 233 814 kronor per år. Hyresvärd
är AB Karlskronahem och kontraktet löper till och med 2005-12-31.
Efter samtal med hyresvärden finns möjlighet att teckna om avtalet och därmed
sänka hyran fr o m 2003-01-01 till 785 000 kronor per år med en hyresperiod om
10 år.
Lokalerna fungerar bra för den verksamhet som finns där idag och det
finns inget som tyder på att denna eller annan liknande verksamhet inom
särskolan inte skulle behöva nyttja lokalen under angiven kontraktstid.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

teckna nytt hyreskontrakt på 10 år enligt ovanstående villkor.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
__________________

28 maj 2003
A Ottosson
I Bergström
Akten
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2003.227 611
§ 65
Förslag till tillämpningsregler - förtur till Montessoriskola
Inom Sunnadals rektorsområde finns idag en Montessorienhet som omfattar
förskoleklassen t o m år 9. Till hösten utökas verksamheten med en
Montessoriförskola. Kommunen kan då erbjuda barn en förskoletid och skoltid
som bedrivs utifrån samma pedagogik; från det att barnet är 1 år t o m år 9 i
grundskolan.
Eftersom Montessoriskolan inom Sunnadals rektorsområde är den enda
kommunala grundskoleenhet som bedriver verksamhet enligt Montessoripedagogiken kan antalet sökande till skolan vara fler än tillgängliga platser.
De barn som är placerade i den föräldrakooperativa Montessoriförskolan i
kommunen har förtur vid ansökan till Montessorifriskolan. För att ge samma
möjlighet till kontinuitet för barn vars föräldrar väljer kommunal verksamhet bör
förtur tillämpas vid antagning till den kommunala Montessoriskolan för de barn
som varit i kommunal Montessoriförskola.
I första hand bör barn från kommunal Montessoriförskola beredas plats i
Montessoriskolan och i andra hand barn från andra Montessoriförskolor.
Tjänstemannaförslag
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att Barn-och ungdomsnämnden besluta
att förtur vid placering i Montessoriskolan ges i första hand till barn som gått i
Montessoriförskola i kommunens regi och i andra hand barn från andra
Montessoriförskolor.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar återremiss för vidare utredning av förtur vid
Montessoriskolor.
Ordföranden bifaller Annicka Engbloms yrkande och föreslår en återremiss
av ärendet för vidare beredning till nämndens junisammanträde.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med yrkandet
att

återremittera ärendet för vidare beredning till nämndens junisammanträde.

_________________

28 maj 2003

§ 66
Kurser och konferenser
Ordföranden meddelar att en gemensam konferens för nämndsledamöter,
rektorer och ledningsgrupp kommer att äga rum den 16 juni 2003,
kl 11.00 - 20.00. Program sändes ut i slutet av vecka 23.
_____________________
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P Olsson
S Petersson
Kommunstyr.
Akten
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§ 67
Övriga ärenden
2003.119 042
1. Ökade driftskostnader Sunnadal
Barn- och ungdomsförvaltningen lämnar som tillägg till delårsbokslutet
2003-04-30 för Barn- och ungdomsnämnden, en redogörelse för de ökade
driftskostnaderna med anledning av ombyggnaden av Sunnadalsskolan.
Av redogörelsen framgår att ökningen beräknas till 2 000 tkr.
Av de 2 000 tkr begär nämnden i delårsbokslutet att få använda de 1 400 tkr
som finns avsatta i reserv under kommunstyrelsen och de ytterligare 600 tkr
avser nämnden att finansiera inom befintlig budget.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att överlämna redogörelse för de ökade driftkostnaderna avseende Sunnadalsskolan till kommunstyrelsen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_______________

28 maj 2003
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forts § 67
P Olsson
S Petersson
I Bergström
Akten

2.

Återbetalning av barnomsorgsavgifter

Med anledning av den just avslutade strejken för fackförbundet Kommunals
medlemmar har frågan aktualiserats om återbetalning av barnomsorgsavgifter.
För att återbetalning skall kunna genomföras utan manuell fakturering, krävs ett
beslut innan Barn- och ungdomsnämndens junisammanträde.
Ordföranden fastslår vikten av att hitta en generell metod för beräkning och
lämnar synpunkter som är gemensamma för socialdemokratiska gruppen och
borgerliga gruppen.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ge Barn- och ungdomsnämndens presidium delegation att fatta beslut
om återbetalning av barnomsorgsavgifter samt
att ge Barn- och ungdomsnämndens presidium delegation att fatta beslut
om formerna för en sådan återbetalning om återbetalning blir aktuell.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_____________________

P Olsson
C U Persson
I Bergström

3.

Skolskjutsupphandling

Jan-Olof Petersson (fp) ställer frågor om skolskjutsupphandlingen.
Förvaltningschefen ger information om den genomförda skolskjutsupphandlingen för åren 2003-2007, vilka kriterier som ligger till grund för
kraven på entreprenörerna samt länsrättens möjlighet att överpröva ärendet
inom 10 dagar.
Jan-Olof Petersson föreslår att kommunens upphandlingsenhet inbjuds
att informera nämnden om hur upphandlingar genomförs. Vidare anser
Jan-Olof Petersson att det skall finnas möjlighet för nämnden att lägga
synpunkter/förslag på upphandlingar.

28 maj 2003
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forts § 67
Ordföranden ser positivt på förslaget att få möjlighet att lägga synpunkter/förslag
på upphandlingsunderlag.
Information om hur upphandlingar genomförs kommer att ske på nämndens
augustisammanträde.
_____________________
4.

Skolplanen

Annicka Engblom (m) ställer frågor om när skolplanearbetet beräknas vara
klart, med anledning av uppgift i Samverkansprotokoll.
Förvaltningschefen redovisar att en bedömning från förvaltningens sida vid
förfrågan i samverkansgruppen var att arbetet bör vara klart i början av hösten,
med tanke på prolongeringen av nuvarande skolplan.
Markus Alexandersson (s) framhåller att ingen tidsplan är gjord och vikten av att
få en bred förankring kring skolplanen innan den blir ett ärende i nämnden.
___________________
5.

Dansseminarium

Barn- och ungdomsnämnden förhandsaviseras om ett dansseminarium den 23
september 2003 i Konserthuset.
Inbjudan och program kommer senare.
____________________
6.

Arvode för lärarhandledare

Jan-Olof Petersson (fp) ställer frågor om förhandlingar angående arvode för
lärarhandledare.
Kurt Edvinsson redovisar förhandlingsläget.
____________________
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§ 68
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2003.104 610
§ 42
Förlängning av skolplan t o m 31 dec 2003

Kommunfullmäktige

2003.90 102
§ 48
Kommunala val
Pia Idhede (s) utses till ersättare i Barn- och
ungdomsnämnden t o m den 31 december
2006

Kommunfullmäktige

2002.406 400
§ 51
Yttrande över länsstyrelsens förslag till
regionala miljömål för Blekinge

Kommunfullmäktige

2003.210 534
§ 54
IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona
kommun

Kommunfullmäktige

2003.206 004
§ 57
Balansförteckning över ej besvarade motioner
den 1 mars 2003

Kommunfullmäktige

2002.316 611
§ 60
Svar på motion om ”LUS lär eleverna läsa”

Kommunfullmäktige

2002.315 611
§ 61
Svar på motion om ”Ge eleverna tillräckligt
med tid i grundskolan”

Skolverket

2003.93 631
Skolverket översänder för kännedom skrivelse
till Föräldrakooperativet Solvindans
Montessorisärskola angående ansökan om
godkännande och rätt till bidrag för en
fristående förskoleklass och fristående
särskola i Karlskrona kommun
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forts § 68
Tekniska nämnden

2003.207 311
§ 32
Anslagsframställan och investeringstillstånd
för anläggande av bussvändslinga vid
Nättrabyskolan

Arbetsmiljöverket

2003.142 291
Inspektionsmeddelande efter inspektion och
arbetsskadeutredning den 18 mars 2003 på
Vedebyskolan, Idrottshallen

Arbetsmiljöverket

2003.142 291
Svar på inspektionsmeddelande angående
arbetsskadeutredning på Vedebyskolan,
Idrottshallen.
Med anledning av vidtagna åtgärder förklaras
ärendet avslutat.

Arbetsmiljöverket

2003.127 619
Elevolycksfall på Östra Torpskolan.
Arbetsmiljöverket har tagit del av regler för
aktiviteter i gymnastiksalen och har inget att
erinra.

Länsrätten i Blekinge län

Beslut i mål angående överprövning enligt
lagen om offentlig upphandling; Skolskjutsar
våren 2003. Interimistiskt beslut.

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 3 april 2003

Sölvesborgs kommun

Läsårstider 2003 - 2004 för grundskolan och
särskolan i Sölvesborg

____________________

18 juni 2003

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 18 juni 2003
§ 70

Aktuell information
1. Betygsstatistik för läsåret 2002/2003
2. Ekonomiska jämförelsetal - Budget och utfall år 2002
3. Handikappolitiska programmet

§ 71

Delegeringsärenden

§ 72

Disposition av tilläggsanslag

§ 73

Budgetanpassningsåtgärder 2003

§ 74

Budgetuppföljning maj 2003

§ 75

Tillagningskök på Hasslö

§ 76

Reviderad resursfördelning för fristående skolor i Karlskrona
kommun

§ 77

Ändring av Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorgen/
fritidshem

§ 78

Återremitterat ärende angående tillämpningsregler vid placering i
Montessoriskola

§ 79

Inventering av ordningsregler i rektorsområdena

§ 80

Kurser och konferenser

§ 81

Övriga ärenden
Val av kontaktpolitiker

§ 82

Meddelanden

_________________

18 juni 2003
Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 - 12.10

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Jeanette Petersson (s)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Karin Landquist (kd)
Bo Palmgren (c)

Tjänstgörande ersättare

Jens Petersson (s)
Magnus Manhammar (s)
Roy Jakobsson (s)
Pia Idhede (s)
Marie-Louice Norethun (m)

Ersättare

Lennart Svantesson (kd)
Peter Christensen (c)

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

t o m kl 10.15

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Anita Ottosson
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Gunilla Ingestad

utredare/kurator

Utses att justera

Jeanette Petersson

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-06-25 kl 13.30

Underskrifter

Sekreterare

_______________________________

Ordförande

_______________________________

Justerare

_______________________________

Paragrafer 70-82

_____________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2003-06-26
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström

18 juni 2003
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2003.259 609
G Ingestad

A Eklund
Akten

§ 70
Aktuell information
1.

Betygsstatistik för läsåret 2002/2003

Gunilla Ingestad redovisar betygsstatistik för grundskolans avgångsklasser år 2003.
699 elever gick ut grundskolan, varav 68 obehöriga. Detta motsvarar 9,7 %
obehöriga, vilket skall jämföras med år 1998 10,5 %, år 1999 11,3 %, år 2000
12,9 %, år 2001 11,3 % samt år 2002 13,5 %.
Grundskolan som helhet, inkl friskolor, omfattar 769 elever och då blir resultatet
8,8 %.
Av de obehöriga är 46 pojkar och 22 flickor.
Fördelningen på basämnen visar följande antal elever som ej uppnått godkäntnivån:
Engelska 9 elever
Matematik 11 elever
Svenska 5 elever
Svenska/engelska 9 elever
Svenska/matematik 2 elever
Engelska/matematik 8 elever
24 elever hade ej godkänt i något av basämnena.
När man ser till helheten i elevernas betyg är det många som har bra betyg i de
övriga ämnena och som med komplettering av betygen kan komma in på
gymnasiet.
Även statistik områdesvis redovisas och olika faktorer som kan ha bidragit till
resultatet.
En rapport kommer att sammanställas och lämnas till nämnden.
De elever som gick i sommarskola förra året har nu fullföljt sitt första år på
gymnasiet. Gunilla Ingestad kommer att följa upp dessa elever betygsmässigt.
Årets sommarskola startar den 13 juni.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
Informationen tas till protokollet.
_____________________

18 juni 2003

forts § 70
2.

Ekonomiska jämförelsetal - Budget och utfall år 2002

Stefan Petersson redovisar ekonomiska jämförelsetal på undervisningskostnad
per elev/andel obehöriga elever per samverkansområde.
Informationen tas till protokollet
__________________
3.

Handikappolitiska programmet

Information kommer att ske på nämndens augustisammanträde.
_________________

3

18 juni 2003

§ 71
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Beslut om fortsatt extra bidrag till extra resurser för
barn placerat på föräldrakooperativ förskola
Sekretessbelagt ärende

2003.229 630

Beslut om resurser avseende särskilda stödinsatser till
föräldrakooperativ förskola
Sekretessbelagt ärende

2002.338 630

Förändring av familjedaghemsverksamheten Skrutten
till förskoleverksamhet på Saltkråkans förskola

2003.267 611

Beviljande av stipendium ur Karlskrona skolväsendes
samfond för lärare

2003.130 046

Storstädning av idrottshallen sommaren 2003

2003.196 281

Beviljande av ledighet för elev i Sunnadals rektorsområde
under tiden 030805 -- 030909
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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18 juni 2003
P Olsson
S Petersson
Akten
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2003.119 042
§ 72
Disposition av tilläggsanslag
I budgetuppföljning 2003-02-28 prognostiserades ett underskott för barnomsorg
och förskola på sammanlagt 5,6 mkr. Den prognosen justerades till 4 Mkr i det
förskoleärende som bereddes av Barn- och ungdomsnämnden i april och av
kommunstyrelsens budgetberedning i början på maj. Orsaken till justeringen är i
sin helhet hänförlig till en senareläggning av åtgärder inom barnomsorg/förskola.
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2003-05-25 § 74 utökas Barn- och ungdomsnämndens ram från år 2003 med 9 mkr. Av dessa 9 mkr var 5 mkr redan kända
sedan ordinarie budgetprocess varför de är inarbetade i lagd internbudget. De nu
tillskjutna medlen om totalt 4 mkr föreslår barn- och ungdomsförvaltningen
disponeras för att användas till att möta den demografiska ökningen samt att
minska effekten av övertimmar i barnomsorgen.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att 3.850 tkr används för att möta den demografiska ökningen i barnomsorgen
under hösten samt, i den utsträckning budgetuppföljningar och delårsbokslut
medger, för att öka kvaliteten och minska effekten av övertimmar i barnomsorgen.
att 150 tkr avsätts för att under hösten 2003 fortsätta vidareutbildningen av
barnskötare.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens junisammanträde.
------------------------------Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar följande tilläggsattsats
att nämnden beslutar att införa fri etableringsrätt inom förskole- och
familjedaghemsverksamheten inom Karlskrona kommun.
Bo Palmgren (c), Jan-Olof Petersson (fp), Kerstin Ekberg-Söderbom (fp) och
Karin Landquist (kd) yrkar bifall till tilläggsförslaget.
Roland Andréasson (s) yrkar avslag till tilläggsförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
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Ordföranden ställer proposition på Annicka Engbloms tilläggsförslag
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå detsamma.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat
att 3.850 tkr används för att möta den demografiska ökningen i barnomsorgen
under hösten samt, i den utsträckning budgetuppföljningar och delårsbokslut
medger, för att öka kvaliteten och minska effekten av övertimmar i barnomsorgen.
att 150 tkr avsätts för att under hösten 2003 fortsätta vidareutbildningen av
barnskötare.
Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag.
________________

18 juni 2003
P Olsson
S Petersson
Akten
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2003.119 042
§ 73
Budgetanpassningsåtgärder 2003
Barn- och ungdomsförvaltningen fick av Barn- och ungdomsnämnden 2003-03-31
§ 37 i uppdrag att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat för 2003.
Förutom de föreslagna åtgärder som presenterades i budgetuppföljningen per
2003-02-28, och som kommer att genomföras av respektive rektorsområde, har
förvaltningen för avsikt att genomföra följande:
Personal administrativa åtgärder motsvarande 3, 5 mkr.
Minskning av semesterlöneskuld, ferielöneskuld undantagen, med 10 % ger en
nettokostnadsminskning med 1,7 mkr.
10 % minskning av vikarietillsättningen under året och en minskning av
övertidsuttaget med 10 % ger en minskning med 1,8 mkr.
Den andra delen av budgetanpassningen om 2 mkr har förvaltningen för avsikt att
uppnå genom att senarelägga vissa projekt centralt inom förvaltningen vilket ger
0,5 mkr. Ytterligare anpassning med 0,5 mkr kan ske med en omdisponering av de
medel som fördelas ut till fritidshemmen. En minskning av fritidshemsbidraget per
timme med 10 % skulle innebära att man uppnår en rättvisare central fördelning av
medel mellan verksamheter. Det skulle även innebära att de fristående
verksamheter som driver fritidshemsverksamhet blir involverade.
Den utredning om friskolornas bidragsnivå som genomförts visar på att nivån kan
sänkas med ytterligare 10 %. Skulle nämnden ta beslut härom skulle det innebära
att 1 mkr på halvårsbasis skulle kunna användas för anpassning av nämndens
budget.
Tjänstemannaförslag

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att i gällande internbudget justera ned fritidshemsbidraget med 10 % samt
att godkänna övriga föreslagna budgetanpassningar.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens junisammanträde.
-----------------------------
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Revidering av ärendet
Ordföranden meddelar att förslaget att justera fritidshembidraget med 10 % utgår
ur ärendet varför beslutsförslaget således lyder:
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna övriga föreslagna budgetanpassningar.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget och föreslår att Barnoch ungdomsnämnden beslutar
1. att genomföra budgetanpassningar gällande personaladministrativa åtgärder
samt senareläggning av vissa projekt inom förvaltningen
2. att uppdra åt förvaltningen att genomföra ytterligare budgetanpassningar inom
förvaltningen samt återkomma med förslag till dessa till nämnden i augusti.
Propositionsordning
Ordföranden ställer beslutsförslaget mot Annicka Engbloms attsats 1.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med beslutsförslaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på Annicka Engbloms attsats 2.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla densamma.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

godkänna övriga föreslagna budgetanpassningar samt

att uppdra åt förvaltningen att genomföra ytterligare budgetanpassningar inom
förvaltningen samt återkomma med förslag till dessa till nämnden i augusti.
Reservation
Annicka Engblom reserverar sig till förmån för egen attsats 1.
_____________________
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P Olsson
S Petersson
Kommunstyr
Akten
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2003.119042
§ 74
Budgetuppföljning maj 2003
Budgetuppföljning per den 31 maj 2003 visar vid en samlad bedömning att Barnoch ungdomsförvaltningens resultat för 2003 kommer att sluta på ett underskott
med 3,4 mkr.
Underskottet fördelar sig enligt följande:
Barnomsorgsintäkter
- 1,5 mkr
Inför genomförandet av allmän förskola genomfördes en
simulering som visade att barnomsorgsintäkterna skulle
minska med 2 mkr. Nämnden har erhållit kompensation
för den simulerade intäktsminskningen, men de ekonomiska
effekterna av reformen har blivit större, bl a har indexuppräkning
inte motsvarat en verklig intäktsökning.
Skolskjutsar
Halvårseffekt av genomförd skolskjutsupphandling

- 0,8 mkr

Lokaler

+ 0,5 mkr

Friskolor
Större avgång under pågående termin än budgeterat

- 0,6 mkr

Semesterlöneskuld
Uppräkning av personalomkostnader

- 1,0 mkr

Av nämndens investeringsbudget på totalt 8,25 mkr har till och med maj månad
nyttjats 1,1 mkr. Större delen av rektorsområdenas investeringsutrymme används i
regel under höstterminen. Prognosen är att nämnden kommer att förbruka tilldelade
medel.
I resultatprognosen har inte eventuell resultatpåverkan av den just avslutade arbetskonflikten beaktats.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljning för januari - maj 2003 samt
att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
----------------------------------
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att godkänna budgetuppföljning för januari - maj 2003 samt
att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
_________________
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2001.211 042
P Olsson
S Ohlsson
R/Nä
Tekn nämnden
Akten

§ 75
Tillagningskök på Hasslö
I september 2002 beslöt Barn- och ungdomsnämnden (§ 69/2002) att ett
tillagningskök skulle tillskapas på Hasslö skola i samband med etableringen av de
nya förskoleavdelningarna. Förskoleavdelningarna byggs med förutsättningen att
skolans kök ska serva med samtliga måltider.
Det nya köket skall serva både skolan och befintliga förskoleavdelningar, då
dessa avdelningar har brister i sina kök.
Kostnaden för att bygga om befintligt mottagningskök på skolan till ett
tillagningskök beräknades till ca en miljon kronor och skulle innebära en
hyreshöjning på 110 000 kronor.
De nya förskoleavdelningarna kommer att vara klara i oktober.
Tillagningsköket har detaljprojekterats och varit ute för upphandling. Resultatet av
upphandlingen visar att ombyggnaden är betydligt dyrare än vad som tidigare
beräknats. Kostnaden uppgår till ca 2,6 miljoner kronor vilket innebär en årshyra
på 260 000 kronor. Anledningen till fördyringen är att den tidigare kostnadsberäkningen hade omfattande brister i underlaget samt till en mindre del på
tillkommande önskemål från verksamheten.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra ombyggnaden av Hasslöskolans
kök enligt gjord detaljprojektering.
--------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Arbetsutskottets förslag.
__________________

18 juni 2003
P Olsson
S Petersson
S Ahlgren
Friskolorna
I Bergström
Akten
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2003.215 619
§ 76
Reviderad resursfördelning för fristående skolor i Karlskrona kommun
Barn- och ungdomsnämnden fick vid nämndens sammanträde den 28 maj 2003
en information om den utvärdering av bidragsreglerna till friskolor som Sune
Ahlgren gjort med anledning av nämndens beslut den 19 april 2000, § 41.
I sina beräkningar visar utredaren att merkostnaden för den kommunala skolans
åtaganden är 35 mkr vilket utgör 13,5 % av den totala undervisningskostnaden,
260 mkr. Det finns skillnader mellan kommunal skola och friskolor, men också
mellan friskolor och mellan kommunala skolor avseende hur stor andel man har av
barn i behov av särskilt stöd.
Utredaren bedömer sammanfattningsvis att en rimlig reducering av
schablonbelopp för undervisning är 10% för fristående skolor samt att ett
behovsbaserat bidrag för barn med särskilda behov av stöd bör införas för såväl
fristående skolor som kommunala.
Förvaltningsledningens syn på fristående skolor.
Förvaltningsledningens syn på fristående skolor är att de tillför skolutveckling och
kvalitet stora mervärden. I och med friskolornas etablering har kvalitetsmått som
nöjdhet, föräldrainflytande mm fått ökad betydelse vilket ökar intresset och
engagemanget för skolan.
Reglerna för friskoleetablering har dock lett till felanvändning av den totala
resursen. Det är utomordentligt viktigt att medelstilldelningen mellan kommunal
skola och fristående skola grundas på likställdhet avseende resurser mellan barn i
Karlskrona.
Förvaltningsledningens synpunkter på utvärderingen
Sune Ahlgren har gjort en bedömning av det han kallar skolpliktskostnaden utifrån
verkliga förhållanden.
Ansvarskostnad, verkliga merkostnader eller något annat bättre begrepp borde
möjligen ersätta begreppet skolpliktskostnad.
Utredaren har valt att ligga mellan definitionerna genom att gå ner från 13,5% till
10% och att inte bedöma huruvida friskolornas kompensation för OH-kostnader
mm är rimlig. Då utredningen kan leda till en minskning av bidraget till friskolorna
har utredaren avrundat och gjort bedömningar som mildrar dessa effekter.
Rättvisebegreppet bör dock i första hand handla om rättvisa mellan barn som går i
skolan i Karlskrona och endast i andra hand om rättvisa mellan olika
skolhuvudmän.
Invändningar mot beräkningarna av skolpliktskostnaderna.
Just nu är den kommunala skolans merkostnader de utredaren visat.
Möjliga åtgärder är att kraftigt effektivisera verksamheten.
Förvaltningsledningen avser att återkomma med sådana förslag.
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Skolskjutskostnader
En effektivisering av den kommunala skolan genom nedläggning av landsbygdsskolor skulle kunna innebära högre skolskjutskostnader.
Det innebär dock inte att den aktuella kostnaden för kommunala merkostnader idag
är felaktigt beräknad. Skolskjutskostnaderna ligger inte i respektive skolas
undervisningskostnad utan tas centralt.
Elever som går från kommunal skola till friskola och som haft skolskjuts kan
generera lägre skolskjutskostnader eftersom de inte längre får skolskjuts.
Hittills har dock inga skolskjutsturer kunnat utgå och inga fordon kunnat dimensionerats om p g a detta.
Hyressättningen i den kommunala verksamheten
Hyrorna för landsbygdsskolorna kan vara marknadsmässigt för höga. Därmed gör
de hyresdelen av den beräknade skolpliktskostnaden för hög. En översyn bör göras
såväl i relation till tekniska förvaltningen och inför internbudgetarbetet. Detta
påverkar dock skolpliktskostnaden marginellt.
Ytterligare beslutsgrunder för resursfördelning utöver skolpliktskostnader.
Det kan finnas ytterligare beslutsgrunder för resursfördelning mellan kommunala
och fristående skolor än skolpliktskostnad, exempelvis
- Den kommunala verksamhetens OH-kostnad.
- Fördelning av särskilda statsbidrag.
- Fördelning av medel till elever med behov av särskilt stöd.
- Behov av stabilitet och långsiktiga villkor för fristående skolor.
Summering och slutsatser
Utredaren bedömer att rimlig reducering av schablonbelopp för undervisning är
10% för fristående skolor samt att ett behovsbaserat bidrag för barn med särskilda
behov av stöd bör införas för såväl fristående skolor som kommunala.
Bedömningen av utredningen och andra faktorer av betydelse ger förvaltningen
skäl att föreslå en större reducering motsvarande 15%. Utöver denna reducering
bör inte ske någon ytterligare avsättning av friskolornas tilldelning att fördelas för
barn i behov av särskilt stöd. Bedömningen av vilka åtgärder som bör vidtas som
stöd för dessa barn bör göras av dem som är närmast dem, dvs i rektorsområdena.
En ökad byråkratisering och höjda administrationskostnader centralt måste
undvikas till förmån för insatser ute i verksamheten. Däremot bör en förbättrad
redovisning av insatser, såväl från friskolor som kommunala skolor, göras till
nämnden.
Det är rimligt att friskolorna om möjligt ges mera långsiktiga villkor för att kunna
hantera sin ekonomi och bedöma sina investeringsmöjligheter.
Möjligheten att skriva kontrakt mellan fristående skolor och förvaltningen bör
utredas i förhandling mellan förvaltningsledning och friskolor.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att uppdra åt förvaltningen att söka långsiktiga överenskommelser med fristående
skolor, med ett schablonmässigt bidrag med 85% av den kommunala skolans
undervisningskostnad som utgångspunkt
att återkomma till Barn- och ungdomsnämnden med förslag till
överenskommelser vid augustisammanträdet 2003
att om överenskommelser inte träffats återkomma med ett förslag till ett ensidigt
beslut i Barn- och ungdomsnämnden vid augustisammanträdet.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens junisammanträde.
----------------------------Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar på borgerliga gruppens vägnar avslag på
tjänstemannaförslaget och yrkar följande
att Barn- och ungdomsnämnden ger en oberoende aktör (revisionsbyrå) i
uppdrag att utreda friskolornas resurstilldelning.
Markus Alexandersson (s) yrkar avslag på Annicka Engbloms yrkande och bifall
till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Annicka Engbloms yrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller Annicka Engbloms yrkande röstar nej.
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Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Jeanette Petersson (s)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Karin Landquist (kd)
Bo Palmgren (c)
Jens Petersson (s)
Magnus Manhammar (s)
Roy Jakobsson (s)
Pia Idhede (s)
Marie-Louice Norethun (m)

Ja
1
1

15

Nej
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Barn- och ungdomsnämnden har med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat
i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att uppdra åt förvaltningen att söka långsiktiga överenskommelser med fristående
skolor, med ett schablonmässigt bidrag med 85% av den kommunala skolans
undervisningskostnad som utgångspunkt
att återkomma till Barn- och ungdomsnämnden med förslag till
överenskommelser vid augustisammanträdet 2003
att om överenskommelser inte träffats återkomma med ett förslag till ett ensidigt
beslut i Barn- och ungdomsnämnden vid augustisammanträdet.
Reservation och särskilt yttrande
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag.
________________________
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A Ottosson
Samtl R
Plan funkt
Akten
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2001.79 610
§ 77
Ändring av Regler och tillämpningsföreskrifter för barnomsorgen/fritidshem
I de regler som gällde från juli 1998 omfattade rätten till plats i förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg även barn vars föräldrar var arbetslösa och i mån av plats
även barn vars föräldrar var föräldralediga.
Från juli 2001 ändrades lagstiftningen så att barn till arbetslösa har rätt till
förskoleverksamhet med 15 timmar per vecka och från januari 2002 omfattar denna
rättighet även förskolebarn vars föräldrar är föräldralediga. Lagen omfattar endast
förskolebarn. Skolbarns behov av kamrater och social gemenskap tillgodoses
generellt genom vistelsen i skolan. I de fall skolbarn har behov av särskilt stöd ska
dessa anvisas plats på fritidshem om inte behovet av stöd tillgodoses på annat sätt.
De regler som nu tillämpas antog barn-och ungdomsnämnden i februari 2001. I och
med detta togs rätten till plats i skolbarnsomsorg för barn vars föräldrar är
arbetslösa eller föräldralediga bort.
Det råder oklarhet och delade meningar om vad som gäller avseende skolbarns rätt
till skolbarnsomsorg ute i rektorsområdena. Möjligheten att få plats i skolbarnsomsorg vid arbetslöshet och föräldraledighet ser därför olika ut beroende på var
man bor i kommunen.
På fritidshemmen fanns i april 122 barn, vars föräldrar är arbetslösa och 62 barn till
föräldrar som är föräldralediga. Barngruppernas storlek har ökat på fritidshemmen
och diskussioner om hur detta påverkar verksamhetens kvalité, barn och personal
har förts i olika forum. Enligt fritidspedagogerna är de viktigaste kriterierna för god
kvalitet på fritidshem relaterade till gruppstorleken. Dessa kriterier var också de
som fick sämst värde vid bedömning av nuläget.
Förslag
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att Barn-och ungdomsnämnden fattar beslut
om att rätten till skolbarnsomsorg utöver vad skollagen föreskriver endast omfattar
barn till arbetslösa föräldrar med upp till 15 timmar per vecka. Ändringen föreslås
gälla fr.o.m. augusti 2003 för att verkställas så fort omständigheterna tillåter.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn-och ungdomsnämnden besluta
att ändring av regler och tillämpningsföreskrifter görs enligt tjänstemannaförslaget.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar att beslutet även skall omfatta barn till föräldralediga.
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till Annicka Engbloms förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Annicka Engbloms yrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Annicka Engbloms yrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat om ändring av regler och
tillämpningsföreskrifter för skolbarnsomsorg enligt följande:
att rätten till skolbarnsomsorg utöver vad skollagen föreskriver omfattar barn till
arbetslösa och föräldralediga föräldrar med upp till 15 timmar per vecka.
Ändringen föreslås gälla fr.o.m. augusti 2003 för att verkställas så fort omständigheterna tillåter.
_________________
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2003.227 611
A Ottosson
Samtl R
Friskolorna
Akten

§ 78
Återremitterat ärende angående tillämpningsregler vid placering i
Montessoriskola
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde 28 maj 2003 § 65,
att återremittera ärende angående Förslag till tillämpningsregler - förtur till
Montessoriskola.
Inom Sunnadals rektorsområde finns idag en Montessorienhet med verksamhet från
förskoleklassen t o m år 4. Skolan ska färdigutbyggd omfatta år F t o m år 9. Till
hösten utökas verksamheten med en Montessoriförskola. Sunnadals rektorsområde
kan då erbjuda barn en förskoletid och skoltid som bedrivs utifrån samma
pedagogik från det att barnet är ett år t o m år 9 i grundskolan. Förskola, skola och
fritidshem kommer att bedrivas under samma tak. Detta kan främja samarbetet
mellan arbetslagen och övergångarna mellan respektive verksamhet.
Eftersom Sunnadals rektorsområde är den enda kommunala grundskoleenhet som
bedriver skola/fritidshem enligt Montessoripedagogiken kan antalet sökande till
skolan bli fler än antalet platser. De flesta föräldrar som väljer Montessoriförskola
för sina barn vill att dessa också ska få tillgång till Montessoripedagogiken under
sin fortsatta skoltid. Till Sunnadals förskoleklass tas varje läsår in åtta barn. Antalet
barn i olika åldrar på förskolan kommer att variera beroende på det sammanlagda
antalet omsorgstimmar för barngruppen. Hur många barn från förskolan som
kommer att kunna söka till förskoleklassen vet vi inte förrän första gruppen barn är
intagna i förskolan.
Den fristående Montessoriskolan har urvalsprinciper som gäller vid fler sökande än
antalet platser. Dessa är i nämnd ordning; syskonförtur, förtur för barn som gått i
Montessoriförskola samt anmälningsdatum. Montessoriskolan inom Sunnadals
rektorsområde bör kunna ge samma möjlighet till kontinuitet; dvs. att förtur
tillämpas vid antagning till Montessoriskolan för de barn som tidigare varit i
Montessoriförskola eller Montessoriskola.
För att kunna erbjuda en förskoletid och skoltid som bedrivs utifrån samma
pedagogik föreslås att Barn-och ungdomsnämnden fattar beslut om vilka
urvalskriterier som ska gälla vid fler sökande än antalet platser vid Montessoriskolan.
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Tjänstemannaförslag

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att följande urvalskriterier för förtur tillämpas vid placering i Montessoriskola;
förtur ges i första hand till barn som tidigare gått i Montessoriförskola eller
Montessoriskola och i andra hand ska anmälningsdatum gälla, samt
att barn-och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att följa utvecklingen vad gäller
efterfrågan och tillgång till platser på Montessoriskolan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens junisammanträde.
---------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
________________

18 juni 2003

A Ottosson
Samtl R
Akten
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2003.178 607
§ 79
Inventering av ordningsregler i rektorsområdena
Förvaltningen har av Barn-och ungdomsnämnden den 23 april 2003, § 51, fått i
uppdrag att inventera förekomsten av ordningsregler i rektorsområdena samt att
rapportera detta till nämnden.
Rektorsområdena redovisar ett stort antal dokument som beskriver de regler som
gäller för olika delar av verksamheten inom skola och fritidshem. Flera rektorsområden har övergripande regler som omfattar all verksamhet inom skola och
fritidshem. Övriga har regler som gäller för respektive enhet skola/fritidshem.
I dokumenten redovisas inte bara regler för ordningsfrågor utan också vad som
krävs av elever och lärare för trygghet, trivsel och en god arbetsmiljö. Det kan vara
regler som gäller i matsalen, på rasterna, i biblioteket och för datoranvändning m.fl.
Annat som kan ingå är handlingsplan mot mobbning, hur lärare ska agera i och
hantera akuta situationer samt säkerhetsrutiner för att förebygga och undvika
tillbud och arbetsskada. På skolor med de äldsta eleverna finns också regler för
användning av elevskåpen, om rökning/snus samt för vilka som får vistas i skolans
lokaler.
Några rektorsområden har dokument som beskriver vad elever och föräldrar kan
förvänta sig av skolan och vad skolan förväntar sig av elever och föräldrar. På en
skola upprättas kontrakt mellan hemmet och skolan. Skolan har i sin regelbroschyr
också skrivit in konsekvenser om regler bryts.
De regler som gäller på klassrumsnivå bestäms av lärare tillsammans med elever
och förankras hos föräldrarna vid föräldramöten och liknande. De dokument som
gäller en hel skola alternativt ett rektorsområde är framtagna i samarbete med
hemmen genom föräldraråd, skolråd och motsvarande forum.
Inom rektorsområdena är arbetet med värdegrunden en pågående process som bl.a.
omfattar arbetsglädje, gemenskap, ansvar, delaktighet och som utgör grunden för
en skola där alla trivs och mår bra. Behovet av regler står i relation till
värdegrunds-arbetet, då arbetet med de grundläggande värdena kan skapa en miljö
där behov och omfattning av regelskrivning minskar.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att förvaltningens uppdrag att inventera förekomsten av ordningsregler i
rektorsområdena med ovanstående redovisning är genomfört.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Arbetsutskottets förslag
att förvaltningens uppdrag att inventera förekomsten av ordningsregler i
rektorsområdena med ovanstående redovisning är genomfört.
_______________

18 juni 2003

A Eklund
E-B Dahlström
K Landquist
I Bergström

§ 80
Kurser och konferenser
Utbildnings/föreläsningsdagar kring integrationsarbetet/handlingsplan för
etnisk mångfald kommer att äga rum under två halvdagar i september/oktober
(troligtvis 29 september och 10 oktober 2003).
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att utse Eva-Britt Dahlström (s) och Karin Landquist (kd) till nämndens
representanter vid ovanstående utbildningsdagar.
___________________
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2003.47 001
P Idhede
Berörda
områden
I Bergström
Akten

§ 81
Övriga ärenden
Val av kontaktpolitiker
Uppdraget som kontaktpolitiker i Nättraby rektorsområde, Nätet föräldrakooperativ och Tant Grön Skärva förskola har blivit vakant då Patrik Hansson
lämnat sitt uppdrag i Barn- och ungdomsnämnden 2003-03-31.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde 2003-04-23 § 52
att en plats från socialdemokraternas skulle vakantsättas.
Yrkanden
Ordföranden föreslår nu att till uppdraget som kontaktpolitiker i Nättraby
rektorsområde, Nätet föräldrakooperativ och Tant Grön Skärva förskola från
s-sidan väljes Pia Idhede.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att välja Pia Idhede (s) till kontaktpolitiker i Nättraby rektorsområde, Nätet
föräldrakooperativ och Tant Grön Skärva förskola.
_____________________

18 juni 2003

24

§ 82
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2002.196 042 och 2003.238 042
§ 91
Förslag till ombudgetering år 2003 samt
direktiv för treårsbudget åren 2004-2006

Kommunstyrelsen

2003.110 042
§ 116
Delårsbokslut per den 30 april 2003

Kommunfullmäktige

2002.196 042 och 2003.238 042
§ 74
Förslag till ombudgetering år 2003 samt
direktiv för treårsbudget åren 2004-2006

Kommunfullmäktige

2003.244 210
§ 75
Rosenholms idrottscentrum

Socialnämnden

2003.254 761
§ 82
Halvårsrapport avseende projekt ”Karlskrona
samlas mot droger”

Länsrätten i Blekinge län

2003.1 623
Laglighetprövning av Barn- och ungdomsnämndens beslut i ärende angående skolskjuts
för grundskoleelev.
Länsrätten upphäver Barn- och ungdomsnämndens beslut.

Länsrätten i Blekinge län

2003.44 623
Laglighetsprövning av Barn- och ungdomsnämndens beslut i ärende angående skolskjuts
för grundskoleelev.
Länsrätten upphäver det överklagade beslutet.

Till Kammarrätten i Jönköping

2003.1 623 och 2003.44 623
Begäran om prövningstillstånd Länsrättsdomar,
skolskjuts vid delad vårdnad.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2001.060 214
Yttrande över detaljplan för Säby 4:14,
Trummenäsområdet

_______________

27 augusti 2003

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 27 augusti 2003
§ 83

Parentation

§ 84

Aktuell information
- Nytt läsår
- Uppvaktning
- Köredovisning
- Uppföljning av förskolereformer
- Rektorstjänster i Karlskrona kommmun
- Handikappolitiska programmet

§ 85

Delegeringsärenden

§ 86

Budgetanpassningsåtgärder 2003

§ 87

Budgetuppföljning per den 31 juli 2003

§ 88

Budget år 2004 och planer för 2005 - 2006

§ 89

Hantering av avgifter för barn som har både förskoleplats/fritidshemsplats inom friskoledriven verksamhet eller kooperativ barnomsorg samt
nattis

§ 90

Rektorsområdesindelning efter genomförd organisationsförändring

§ 91

Etablering av ny F-9 skola i centrala Karlskrona

§ 92

IT-plan för Barn- och ungdomsförvaltningens administrativ verksamhet
år 2003

§ 93

Yttrande över Carlbeckkommitténs delbetänkande ”För den jag är Om utbildning och utvecklingsstörning”

§ 94

Yttrande över ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB avseende
fristående grundskola

§ 95

Övriga ärenden
- Skolskjutsfrågor

§ 96

Meddelanden

______________

27 augusti 2003
Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 - 15.45

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
André Gustavsson (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Karin Landquist (kd)
Jan-Olof Petersson (fp)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Jens Petersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Anna Sandell (s)
Roy Jakobsson (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Lennart Svantesson (kd)
Peter Christensson (c)
Anna Sandell (s)
Roy Jakobsson (s)
Pia Idhede (s)
Peter Christensen (c)

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Anita Ottosson
Ingrid Bergström

Utses att justera

Arto Valtonen

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande t o m del av § 88
t o m § 91
t o m del av § 88

§ 83 o del av § 84 föredragning

fr o m § 91
fr o m § 92
fr o m § 85
§§ 86-95 föredragning samt §§ 91-96 beslut
föredragning samt t o m § 90
föredragning samt t o m § 91
§§ 83-85 föredragning samt §§ 85-90 beslut

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-09-08 kl 13.00

1
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Underskrifter

Sekreterare

_______________________________

Ordförande

_______________________________

Justerare

_______________________________

2

Paragrafer 83 -96

__________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2003-09-09
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
__________________________________________________________________________________
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§ 83
Parentation
Ordföranden håller en parentation över rektor Swen-Ingvar Ekberg och
nämnden hedrar hans minne med en tyst minut.
__________________
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§ 84
Aktuell information
1.

Nytt läsår

Ordföranden hälsar nämnden välkommen till höstens första sammanträde.
2.

Uppvaktning

Ordföranden och övriga presidiet har uppvaktat förvaltningschef Per Olsson
på hans femtioårsdag och nämnden instämmer i gratulationerna.
2003.102 611
S Ohlsson
Akten

3.

Köredovisning per den 30 juni 2003

Köredovisning t o m juni månad 2003 redovisas. Redovisningen omfattar samtliga
rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år är 5
barn och framtida känd väntelista t o m mars månad 2004 är 236 barn.
De barn som anmälts ha behov av barnomsorg augusti/september har specifika
önskemål och väntar tills det blir plats ledig och i något fall gäller det nyinskrivet
barn.
40-50 platser måste tillskapas i höst.
Av den totala kön fram t o m mars månad 2004 önskar 37 placering under
arbetslöshet och 10 barn under föräldraledighet. Dessutom finns 3 barn i passiv kö.
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 9 barn och framtida känd väntelista t o m
mars månad 2004 är 32 barn. Plats finns för barnen, men de står i kö för en specifik
plats.
Dessutom finns 21 barn i passiv kö.
Ytterligare ett antal barn har tillkommit sedan köredovisningen sammanställdes.
Solvig Olsson redovisar nuläget och i vilka områden behoven är störst.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________________

27 augusti 2003
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forts § 84
S Ohlsson
K-styrelsen
Akten

4.

Uppföljning av förskolereformer

Dnr 2001.474 047

Kommunfullmäktige beslöt i samband med behandlingen av budgeten 2002-2004 att
uppföljning av de nya lagarna om rätt till barnomsorg under arbetslöshet och
föräldraledighet, allmän förskola för 4- och 5-åringar samt införandet av maxtaxan
skulle göras kvartalsvis. Solvig Ohlsson redovisar uppföljning avseende kvartal 1
och 2 år 2003.
Volymutveckling
Antalet barn
Det totala antalet förskolebarn (1 – 5 år) i barnomsorgen (inkl alternativ barnomsorg
och familjedaghem) var i mars 2003 2 804 barn och i juni 2 761 barn. Jämfört med
motsvarande period år 2002 har en ökning skett 167 barn i mars och 59 barn i juni.
Antalet skolbarn (6 – 12 år) placerade i barnomsorgen (inkl alternativ barnomsorg
och familjedaghem) var i mars år 2003 2 767 barn och i juni 2 568 barn. Jämfört
motsvarande period 2002 har antalet skolbarn i barnomsorgen minskat med 61 barn i
mars och 133 barn i juni.
Snittimmar
Den planerade snittiden (exkl ob-tid) per förskolebarn och vecka har ökat från 29,92
tim/v i mars 2002 till 30,73 tim/v i mars år 2003. Siffran för juni 2002 var 30,23
tim/v och har ökat till 30,53 tim/v i juni år 2003.
Denna ökning av den planerade snittiden motsvarar för förskolan i mars 2003
ytterligare drygt tre förskoleavdelningar medan det i juni motsvarar drygt en
förskoleavdelning.
För skolbarnen har snittiden ökat från 14,29 tim/v i mars 2002 till 15,31 tim/v i mars
år 2003. I juni var siffran 2002 14,69 tim/v och i juni i år 15,69 tim /v.
Trots att antalet barn i skolbarnsomsorgen minskar, innebär ökningen av snittimmar
att den totala timvolymen fortsätter att öka med ca 2 000 tim/v i mars och ca 600
tim/v i juni.
Antal placerade förskolebarn under föräldraledighet och arbetslöshet
I mars i år var 316 barn placerade under föräldraledighet. Det är 223 fler än
motsvarande månad 2002. För juni månad var siffran 287 barn; en ökning med 134
barn jämfört med året innan.
Totalt fanns i mars i år 244 barn placerade med arbetslösa föräldrar; av dessa var 21
nyplacerade vi arbetslöshet. Detta innebär en ökning med 135 barn. Nyplacering av
barn under arbetslöshet har dock minskat med 10 barn.
I juni månad i år fanns totalt 130 barn placerade under arbetslöshet, varav 21
nyplacerade. Detta innebär en ökning med 34 barn jämfört med året innan. De
nyplacerade under arbetslöshet har minskat med 3 barn.

27 augusti 2003
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forts § 84
Allmän förskola för 4– och 5-åringar
Lagen om rätt till allmän förskola för 4- och 5-åringar infördes i januari 2003. Totalt
i kommunen fanns det 1 189 barn födda åren 1997 och 1998 i mars 2003. Av dessa
valde 1 101 barn att gå i allmän förskola.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________________
P Olsson

5.

Rektorstjänster i Karlskrona kommun

Jäv
Anna Sandell (s) och Peter Christensen (c) anmäler jäv och lämnar
sammanträdesrummet under denna informationspunkt.
Förvaltningschefen informerar om rektorstjänster i Karlskrona kommun.
Som rektor i Vedeby rektorsområde respektive Jändelskolans rektorsområde
har föreslagits Rolf Bengtsson och Karl-Erik Olsson. Fackliga företrädare tillstyrker
förslagen.
Vidare redovisar förvaltningschefen planeringen i övrigt avseende rektorsområden/
rektorstjänster, vilken inkluderar intervjuer med externa sökande.
_________________
6.

Handikappolitiska programmet.

Inget nytt finns att rapportera.
________________
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§ 85
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Reducering av barnomsorgsavgift pga konflikt

2003.249 049

Lönetillägg för planerings- och schemaarbeten vid
Wämöskolan under tiden 2003-07-01--12-31

2003.55 024

Lönetillägg för samordnaruppdrag vid Vedebyskolan
under tiden 2003-07-01 -- 12-31

2003.55 024

Förordnande som tf förvaltningschef under tiden
2003-07-07 -- 07-13

2003.296 023

Förordnande som tf förvaltningschef under tiden
2003-07-14 -- 07-20

2003.297 023

Förordnanden som tf förvaltningschef under tiden
2003-07-28 -- 08-03

2003.298 023

Lön för nyanställd personal

2003.124 024

Förordnande att biträda rektor inom Nättraby
rektorsområde under tiden 2003-08-11 -- 09-30

2003.315 023

Medel beviljas till regionmöte för sjukhuslärare

2003.289 609

Avslag på ansökan om extra skolskjuts för elever
vid Holmsjö skola

2003.237 623

Avslag på begäran om busskort för elev vid
Nättrabyskolan

2003.283 623

Beviljande av resurser för särskilda stödinsatser till
Tant Grön AB för tiden juli - december 2003

S2001.222 606

Beviljande av resurser för särskilda stödinsatser till
Stumholmens föräldrakooperativ under tiden juli december 2003

S2002.338 630

Beviljande av resurser för särskilda stödinsatser till
Karlskrona Montessorifriskolas fritidshem för tiden
juli - december 2003

S2003.255 630

7
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Beviljande av resurser för särskilda stödinsatser till
förskolan Torlyckan för tiden augusti - december 2003

8

S2003.284 630

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________

27 augusti 2003

2003.119 042
§ 86
Budgetanpassningsåtgärder år 2003
Ärendet utgår.
______________________
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27 augusti 2003
P Olsson
S Petersson
K-styrelsen
Akten
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2003.119 042
§ 87
Budgetuppföljning per den 31 juli 2003
Budgetuppföljning per den 31 juli 2003 visar vid en samlad bedömning att Barnoch ungdomsförvaltningens resultat för 2003 kommer att sluta på ett underskott med
3,3 mkr.
Underskottet fördelar sig enligt följande:
Barnomsorgsintäkter
- 1,5 mkr
Inför genomförandet av allmän förskola genomfördes en
simulering som visade att barnomsorgsintäkterna skulle
minska med 2 mkr. Nämnden har erhållit kompensation
för den simulerade intäktsminskningen, men de ekonomiska
effekterna av reformen har blivit större, bl a har indexuppräkning
inte motsvarat en verklig intäktsökning.
Skolskjutsar
Halvårseffekt av genomförd skolskjutsupphandling

- 0,8 mkr

Lokaler

+ 0,5 mkr

Friskolor
Större avgång under pågående termin än budgeterat

- 0,5 mkr

Semesterlöneskuld
Uppräkning av personalomkostnader

- 1,0 mkr

Av nämndens investeringsbudget på totalt 8,25 mkr har till och med juli månad
nyttjats 3,4 mkr. Större delen av rektorsområdenas investeringsutrymme används i
regel under höstterminen. Prognosen är att nämnden kommer att förbruka tilldelade
medel.
I resultatprognosen har inte eventuell resultatpåverkan av vårens arbetskonflikt
beaktats.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta i enlighet med tjänstemannaförslaget.
att godkänna budgetuppföljning för januari - juli 2003 samt
att

överlämna densamma till kommunstyrelsen.

--------------------Förvaltningen kompletterar ärendet med ytterligare ett förslag till nämnden
att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
och förvaltningens kompletteringsförslag
att

godkänna budgetuppföljning för januari - juli 2003

att

uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat samt

att

överlämna budgetuppföljningen till kommunstyrelsen.

_______________
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P Olsson
S Petersson
Rektorer
Intendenter
K-styrelsen
Akten

12

2003.238 042
§ 88
Budget år 2004 och planer för 2005-2006
Stefan Petersson redovisar budgetdirektiven från Kommunfullmäktige.
Nämnden skall ovillkorligen avlämna ett grundförslag till budget som ryms inom
den ekonomiska ram som nämnden tilldelats. Detta grundförslag skall beakta de
ekonomiska konsekvenserna av volymförändringar på grund av demografiska
förändringar. Dessutom har nämnden möjlighet att föreslå, under rubriken tilläggsförslag, enstaka åtgärder av kvalitetsförbättrande karaktär som bedöms som ytterst
angelägna.
Budgetdirektiven omfattar också ett antal att-satser med uppdrag till nämnderna som
skall klaras inom den tilldelade budgetramen. Barn- och ungdomsnämnden
kommenterar i huvudsak att-satserna 19, 20 och 21 och möjligheterna att uppfylla
kraven i dessa.
Budgeten omsluter för närvarande cirka 789 mkr, varav kommunbidraget står för
ca 708 mkr. Detta efter ett extra tillskott av medel från reserv för förskoleutbyggnad
på 5 mkr samt 4 mkr med anledning av den ombudgetering som skedde i maj av
kommunfullmäktige.
Bokslutet för 2002 uppvisade ett positivt resultat om 2,2 mkr. Årets första
budgetuppföljning 2003-02-28 pekade på en ekonomi i obalans. Uppföljningen
visade på ett underskott om totalt 17,9 mkr. Åtgärder har satts in för att uppnå en
budget i balans. Prognosen för 2003 pekar efter uppföljningen av första tertialet på
ett 0-resultat för helåret.
Volym- och efterfrågeförändringar totalt och i jämförelse med år 2002,
befolkningsprognos fram till år 2012 samt prognos över elevutvecklingen i
friskolorna år 2003-2006 redovisas.
Kommentarer ges till verksamheterna:
- förskoleverksamhet och barnomsorg
- grundskola
- särskola
- nämnd, administration och ledning
- IT.
Tilläggsäskanden
Följande synnerligen angelägna åtgärder ryms ej inom tilldelade anslagsramar
- utbyggnad - barnomsorg (pga demografisk ökning av förskolebarn
13 mkr
motsvarande 10 förskoleavdelningar; förutsätter att nämnden kan
utnyttja reserv om 3 mkr som finns under kommunfullmäktige
- utbyggnad - barnomsorg - hyror (pga demografisk utbyggnad)
3,7 mkr
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- skolskjutsar
- investeringsanslag till utrustning/inventarier till planerade
förskoleverksamheter

13

2,5 mkr
1,6 mkr

Sammanfattning
Budgetförslaget förutsätter balans i ekonomin för 2003.
Prioriterade insatser för att sänka ohälsotalen bland personalen har gjorts under 2002
och 2003. Detta område kommer att prioriteras även under 2004.
Möjligheterna till stöd för barn med särskilda behov är avgörande för resultaten och
klimatet i verksamheten. Det är därför viktigt att resurserna aktivt kan fördelas
mellan skolor och rektorsområden utifrån eventuella olikheter i förutsättning samt
mellan elever utifrån individuella behov. För 2004 gäller att resurser, som kan
frigöras genom elevminskning eller genom arbetssätt där eleverna har hög
självständighet, i högre grad skall fördelas aktivt för att möta särskilda behov av stöd
och pedagogiska insatser.
Under 2004 kommer såväl närheten mellan hem och skola, servicenivån och den
interna administrationen att utvecklas med IT-stöd.
Insatser kommer att göras för att förebygga framtida rekryteringsproblem av
personalgrupper där utbildningsvolymerna är låga i förhållande till avgångarna.
Budgeten förutsätter att dem omfattande barnomsorgsutbyggnaden finansieras med
ytterligare tillskott till förvaltningen.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna och till Kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 2004
och planer för 2005-2006.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
Protokollsanteckning
Annicka Engblom (m) meddelar att borgerliga gruppen kommer att lägga en egen
budget vid nämndens augustisammanträde.
-----------------------------
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Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till borgerliga gruppens budgetförslag vari
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 11 mkr för år 2004, samt
16 mkr för vardera åren 2005 och 2006, för att klara kvalitén inom skolan
2. att uppdraga åt förvaltningen att genomföra en rationalisering inom den egna
organisationen enligt fyrklöverns förslag
3. att uppdraga åt förvaltningen se över hyressättningen av skollokalerna och
därefter genomföra förhandling med Tekniska förvaltningen, så att hyrorna
motsvarar faktiskt marknadsvärde
4. att Resursskolornas resurstilldelning fr o m 1/1 2004 åter intäktsfinansieras och
att därtill anslagna medel fördelas på kommunens skolor
5. att föreslå kommunfullmäktige att uppdraga åt Barn- och ungdomsnämnden att
fr o m 1/1-04 införa en barnomsorgspeng
6. att uppdra åt förvaltningen att upprätta kvalitetskriterier för barnomsorgen i
Karlskrona kommun
7. att uppdra åt förvaltningen att utarbeta underlag för beslut i kommunfullmäktige
om ett införande av fri etablering av förskolor samt familjedaghem
8. att ge förvaltningen i uppdrag att fr o m årsskiftet 2004 redovisningsmässigt
skilja på barnomsorg och skola
9. att föreslå kommunfullmäktige att uppdraga åt Barn- och ungdomsnämnden att
fr o m 1/7-04 införa en skolpeng, inkl lokalbidrag och kapitalkostnader för
investeringar enligt fyrklöverns förslag
10.att uppdraga åt förvaltningen att vidtaga de budgettekniska justeringar som
behövs med anledning av fyrklöverns förslag
11.att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.
Bo Palmgren (c) yrkar bifall till Annicka Engbloms förslag.
Arto Valtonen (v) yrkar som tilläggsförslag att texten i budgetförslaget sid 6 rad 5
efter ”skolnedläggningar” kompletteras med texten ”samt ser över annan verksamhet
som skulle kunna omlokaliseras”……..
Markus Alexandersson (s) yrkar avslag på Annicka Engbloms yrkande.
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Då borgerliga gruppens att-sats 11 i övrigt bifaller förvaltningens förslag kommer
övriga attsatser att behandlas som tilläggsförslag.
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
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Därefter ställer ordföranden proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 1.
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 2.
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 3.
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet.
Votering
Voterings begärs. Ordföranden ställer följande voteringsproposition:
Den som bifaller borgerliga gruppens yrkande röstar ja, den som avslår röstar nej.
Ja
Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Roland Andréasson (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)
Jens Petersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Lennart Svantesson (kd)

Nej
1
1
1
1

Avstår

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Barn- och ungdomsnämnden har med 5 ja-röster mot 7 nej-röster och 1 som avstår
beslutat avslå yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 4.
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 5.
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 6.
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet.
Votering
Votering begärs. Ordföranden ställer följande voteringsproposition.
Den som bifaller borgerliga gruppens yrkande röstar ja, den som avslår röstar nej.
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Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Roland Andréasson (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)
Jens Petersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Lennart Svantesson (kd)
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Nej
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Barn- och ungdomsnämnden har med 6 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat avslå
yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 7.
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 8.
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 9.
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på borgerliga gruppens tilläggsyrkande 10.
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Arto Valtonen (v) yrkande om
komplettering av texten i budgetförslaget sid 6.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar tillmötesgå yrkandet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 2004
och planer för 2005-2006.
Särskilt yttrande
Arto Valtonen (v) och Marcel Abedini (mp) lämnar särskilt yttrande vilket bifogas
protokollet.
_____________________

Särskilt yttrande Budget 2004 och planer för 2005-2006

Enligt att-sats nr 19 från budgetberedningen ska samtliga nämnder rationalisera 1 %
i sin verksamhet och därefter nyttja dessa medel för nödvändiga volym- och
kvalitetsökningar.
I budgetförslaget från BUN för 2004 och plan 2005-2006, anges en satsning på en
skolportal, se bland annat sid 10, som erbjuder en mängd olika funktioner. Ett
användningsområde för en skolportal är att underlätta kontakt mellan skola och
föräldrar.
Kontakten mellan föräldrar och skola är viktig. De barn som får stöd hemifrån har
lättare att klara av sin skolgång, jämfört med de barn som inte får hjälp med
exempelvis läxor. Undertecknade menar att en skolportal blott riskerar att bli ännu
ett sätt för redan engagerade föräldrar att få information om hur deras barn
utvecklas. Denna information ges redan idag genom bland annat portfolio och
utvecklingsplaner i samband med ”kvartssamtal” i skolan.
Det stora problemet för skolan är att nå alla föräldrar, inte minst pekar Skolverket på
att föräldrarnas utbildningsnivå påverkar hur det går för eleven i skolan.
En skolportal utan en satsning på att försöka förändra föräldrars attityd och
föräldrars kunskap om läxläsning, riskerar att göra skolportalen till ett administrativt
projekt, som inte ger någon kvalitetshöjning.
Ett sätt att höja föräldrars medvetenhet och kunnande i läxhjälp är att skolan får i
uppdrag att arrangera läxhjälp på eftermiddag/kväll, dit både elev och förälder
inbjuds. Det finns redan idag exempel i på hur skolan arbetar med att förändra
attityder, bland annat genom att uppmuntra föräldrar att läsa för sina barn, istället för
att låta barnen själv titta på en videofilm.
Det utrymme som 1 % effektiviseringen ger, kan även användas till att öka elever
och lärares datakunnande genom undervisning i programmering. Detta är ett område
som grundskolan är dålig på, men som kan utvecklas. Det finns flera
programmeringsmiljöer som är speciellt utvecklade för barn, bland annat LOGO och
Lego Mindstorm. Att höja kunskapsnivån inom programmering är viktigt med tanke
på de problem som Blekinge Tekniska Högskola har med studentrekrytering.
I nuläget finns det andra område som bör ges högre prioritering än en skolportal. Det
ska påpekas att en skolportal erbjuder många goda funktionaliteter, men utan en
satsning på kunnande och attityder om läxhjälp, så riskerar en skolportal att öka
klyftorna mellan hög- och lågutbildade föräldrar och deras barn.
Undertecknade finner det även tveksamt att i en budget ange att ett specifikt företag
ska utveckla en datatjänst, utan att en upphandling görs.
Karlskrona 2003-09-08
Arto Valtonen, ledamot i BUN Vänsterpartiet
Marcel Abedini, ledamot i BUN Miljöpartiet de gröna
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Dnr 2003.305 619
S Petersson
Planeringsfunktionen
Bo-ass
Akten

§ 89
Hantering av avgifter för barn som har både förskoleplats/fritidshemsplats inom friskoledriven verksamhet eller kooperativ barnomsorg samt nattis
Frågan har aktualiserats med anledning av att hösten 2003 väljer några föräldrar att
placera sina barn i friskoledrivet fritidshem samtidigt som barnet har ett
omsorgsbehov under nätter och helger vilket tillgodoses inom den kommunala
barnomsorgen. Avgifterna för de båda omsorgsformerna tillsammans får, enligt
maxtaxereformen, inte överstiga 2% av inkomsten eller 760 kr för barn inom
skolbarnsomsorgen eller 3% respektive 1 140 kr för förskolebarn vilket gör att de
avgifter som skall erläggas av föräldrarna för platserna bör fördelas rättvist mellan
formerna.
Förslag till fördelning av avgifter
Nedanstående förslag till fördelning gäller oavsett antalet timmar barnet är totalt
placerad.
Oavsett om barnet har eller inte har några placerade syskon inom den kommunala
barnomsorgen skall den avgift som betalas för förskolebarnet eller fritidshemsbarnet delas lika mellan de båda omsorgsformerna och faktureras av respektive.
Vid uträkning och fördelningen av avgiften utgår Barn- och ungdomskontoret från
de fastställda och vid var tid gällande maxtaxeavgifterna.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget
att hantering av avgifter för barn som har både förskoleplats/fritidshemsplats inom friskoledriven verksamhet eller kooperativ barnomsorg och kommunal
nattisplats skall ske enligt ovanstående förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
__________________
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Rektorer
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2003.138 611
§ 90
Rektorsområdesindelning efter genomförd organisationsförändring
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 31 mars 2003, § 42 om ändrad
organisation samt rektorsområdesindelning för Vedebyskolan, Jändelskolan och
Rödebyskolan. Dessutom togs inriktningsbeslut avseende övriga berörda
rektorsområden.
Genomförandearbetet med rektorer och fackliga organisationer har visat att
Jändelskolan bör vara ett rektorsområde för åren 7-9 och inte, som beslutet
innebär, för åren 4-9.
Dessutom bör Vedebyskolans ansvarsområde omfatta även Kättilsmålaskolan.
För de områden där det enbart togs inriktningsbeslut har detta visat sig vara riktigt
att fullfölja.
För att kunna slutföra organisationsförändringen krävs att Barn- och
ungdomsnämnden beslutar om slutliga rektorsområdesindelningar.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget
att Jändelskolans år 7-9 bildar ett rektorsområde med namnet Jändelskolans
rektorsområde
att Kättilsmålaskolan ingår i Vedebyskolans ansvarsområde med namnet Vedeby
rektorsområde
att inriktningsbeslutet om övriga rektorsområdesindelningar skall gälla.
----------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Protokollsanteckning
Ordföranden medger Bo Palmgren (c) att till protokollet uttrycka sin uppskattning
att nämnden är enig i ett organisationsärende.
___________________
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S Ohlsson
K-styrelsen
Tekniska förv.
Akten
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2003.306 212
§ 91
Etablering av ny f-9 skola i centrala Karlskrona
Sedan lång tid tillbaka har diskussioner förts omkring etableringen av en ny
alternativt ombyggd Trossöskola. Anledningen har varit renoveringsbehovet av
Rosenfeldtskolan samt viljan att skapa en skola som främjar och underlättar
pågående skolutvecklingsarbete. Förslag finns att lokalisera en ny F – 9 skola på
Pottholmen.
Enligt övergripande plan antagen av kommunstyrelsen i april 2002 samt
översiktsplan antagen av Kommunfullmäktige i augusti 2002, är Pottholms-området
planerat för bostadsändamål. Detta innebär att Kommunstyrelse måste fatta nytt
beslut om utvecklingen av Pottholmsområdet och ge igångsättningstillstånd för
första fasen i förprojekteringsarbetet avseende att skapa en ny skola på Pottholmen.
I denna första fas i förprojekteringsarbetet ingår att Miljö- och byggnämnden får i
uppdrag att göra erforderlig detaljplaneändring samt att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett lokalprogram.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås hemställa att Kommunstyrelse beslutar
att ändra antagna planerna för Pottholmen så att en etablering av skolverksamhet
möjliggörs samt
att ge Miljö- och byggnämnden i uppdrag att genomföra erforderlig planändring
som ett första steg i förprojekteringsarbetet.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås för egen del besluta
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett lokalprogram.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar på borgerliga gruppens vägnar avslag på
tjänstemannaförslaget.
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Annicka Engbloms avslagsyrkande.
Ordföranden finner att Annicka Engbloms avslagsyrkande skall vara arbetsutskottets beslutsförslag.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet beslutar således föreslå Barn- och ungdomsnämnden att besluta
i enlighet med Annicka Engbloms avslagsyrkande på tjänstemannaförslaget.
---------------------------
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Yrkanden
Ordföranden lämnar på socialdemokraternas, vänsterns och miljöpartiets vägnar
ett nytt förslag i ärendet, med hänvisning till att det utöver den gjorda utredningen
angående om- och tillbyggnad av Rosenfeldtsskolan, som ett komplement bör
utredas om det finns ett eller flera bättre alternativ i nybyggda eller befintliga lokaler
i centrala Karlskrona samt yrkar att Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen hemställa om en utredning om lämplig placering av
F-9 skola i centrala Karlskrona samt
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med ett
lokalprogram för en F-9 skola i centrala Karlskrona. I lokalprogrammet skall också
en kostnadskalkyl inlemmas.
Markus Alexandersson (s) och Roland Andréasson (s) yrkar bifall till ordförandens
förslag.
Jan-Olof Petersson (fp) anser att ärendet ej är berett och yrkar avslag på
ordförandens förslag.
Bo Palmgren (c), Lennart Svantesson (kd) och Johan Elofsson (m) yrkar
bifall till Jan-Olof Peterssons avslagsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag; tjänstemannaförslaget,
arbetsutskottets förslag om avslag på tjänstemannaförslaget och det nya förslaget
från ordföranden. Därutöver finns Jan-Olof Peterssons m fl yrkande om avslag på
ordförandens förslag.
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget, arbetsutskottets förslag och ordförandens
m fl förslag mot varandra och finner att nämnden beslutat enligt ordförandens
förslag.
Därefter ställer ordföranden sitt förslag mot Jan-Olof Peterssons avslagsyrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att hos kommunstyrelsen hemställa om en utredning om lämplig placering av
F-9 skola i centrala Karlskrona samt
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att inleda arbetet med ett
lokalprogram för en F-9 skola i centrala Karlskrona. I lokalprogrammet skall också
en kostnadskalkyl inlemmas.
__________________
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2003.136 055
§ 92
IT-plan för Barn- och ungdomsförvaltningens administrativa verksamhet år
2003
Rubricerade ärende återremitterades vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 31 mars 2003.
Ärendet har därefter kompletterats och definierats enligt yrkanden vid detta tillfälle
och förslaget redovisas nedan.
Bakgrund
Barn- och ungdomsförvaltningens IT-plan skall dels svara mot de övergripande mål
som finns för kommunens IT- verksamhet dels spegla det IT-stöd som krävs för att
bedriva befintlig verksamhet samt den framtida verksamhet som kräver IT-stöd.
IT-stöd finns inom administrationen på barn- och ungdomskontoret, administrativa
centra, utvecklingscentrum, resurscentrum, skolsköterskor, kuratorer, studie- och
yrkesvägledare, de stora tillagningsköken samt på skolor och förskolor inom Trossö
samverkansområde.
För ovanstående enheter är infrastrukturen utbyggd. Av det totala antalet anställda
nås ca 11 %. Huvuddelen av personalen på skolor och förskolor kan f.n. inte ta del
av den information som finns i verksamhetssystemen. En successiv utbyggnad till
samtliga skolor och förskolor har påbörjats.
Mål för 2003
- Utbyggnad av infrastruktur för kommunikation till samtliga skolor och förskolor
klar den 31 december 2003.
- Minst 50 % av personalen skall ha tillgång tillkommunens intranät och mail före
årets slut.
- Utrustning av personalarbetsplatser på samtliga skolor och förskolor klar den
31 december 2003.
- Delprojekt 1 (fakturascanning) inom e-handelsprojektet klart på samtliga skolor
och förskolor den 31 december 2003.
- Anpassa förvaltningens hemsida enligt de kommunövergripande riktlinjer som
fastlagts. Eftersom huvuddelen av förvaltnings material ligger på en separat server
kommer en successiv överföring att göras. Arbetet kommer att skötas av förvaltningens egen personal.
Hårdvara
Samtliga administrativa datorer uppfyller den 1/1 2003 IT-enhetens krav på
prestanda.
Genom beslut i Kommunfullmäktige kommer datorer fortsättningsvis att hyras.
Detta innebär att datorerna kommer att bytas vart 3:e år, vilket på sikt innebär en
klar förbättring av maskinernas prestanda
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Verksamhet och arbetsformer
För att nå de uppsatta målen måste arbetet med IT- utvecklingen ske med
utgångspunkt från en helhetssyn både på kort och lång sikt. Dels genom att fullt ut
utnyttja de system och applikationer som finns, t ex nya rutiner som ökar säkerheten
och användareffektiviteten, dels gå vidare i den fortsatta utvecklingen inom ITområdet. Detta innefattar också att nå ut externt och erbjuda tjänster på nätet till
kommuninnevånarna.
Mål för 2003
- Fortlöpande förbättra arbetsrutiner i kombination med IT- stöd.
- Fortsatt utveckling av SMS-tjänster till flera verksamheter
- Fortsatt utveckling av förvaltningens hemsida med bl.a. ytterligare tjänster på nätet
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

godkänna IT- planen för 2003.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_____________________
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A Ottosson
K-styrelsen
2003.185 617
Carlbeckkomm. § 93
Akten
Yttrande över Carlbeckkommitténs delbetänkande ”För den jag är - om
utbildning och utvecklingsstörning
Delbetänkandet har inte skickats ut på någon formell remiss, men kommittén tar
gärna emot synpunkter och kommentarer.
Bakgrund
Genom beslut av regeringen har en parlamentariskt sammansatt kommitté fått i
uppdrag att se över utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning.
Enligt direktiven ska kommittén redovisa ett delbetänkande samt slutredovisa sitt
uppdrag senast oktober 2004.
Carlbeckkommitténs övergripande uppdrag är att föreslå hur den framtida
utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning bör utformas i
fråga om mål, innehåll, organisation och personalens kompetens.
Sammanfattning
I sammanfattning av delbetänkandet redovisas begrepp och definitioner som
innefattar en skola för alla, där alla elever utifrån sina behov och förutsättningar har
möjlighet till social och kognitiv utveckling.
Organisation och författningar
En historisk återblick ges och en redovisning av särskolans och särvux organisation
och innehåll. Vidare redovisas författningar avseende särskolan och särvux och
skillnaderna i den rättsliga regleringen för den obligatoriska särskolan,
gymnasiesärskolan och särvux å ena sidan och grundskolan, gymnasieskolan och
komvux å den andra.
I kommitténs uppdrag ligger också att utreda förutsättningarna för ett närmande av
de olika skolformerna.
Elever i särskolan
I det fortsatta arbetet ingår att kommittén ska se över bestämmelserna om särskolans
personkrets bl.a. med hänsyn till:
- den kraftiga ökningen av antalet elever i särskolan,
- de stora skillnaderna mellan kommuner när det gäller antalet barn i särskola,
- olika ställningstaganden i kommunerna när det gäller att ta emot elever med autism
och autismliknade tillstånd,
- brister i utredningsförfarandet,
- brister i dialogen med och informationen till föräldrar,
- det relativt stora antalet elever med invandrarbakgrund som tas emot i särskolan.
De senaste årens utveckling har lett till både positiva och negativa effekter för
särskolans utveckling och kommittén redogör för dessa.
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Resurser
Resurser och resurstilldelning i särskolan och särvux kommer att ses över.
Utbildningen i särvux har på senare år byggts ut, men det finns fortfarande många
brister.
Integrering
Kommittén kommer i sitt fortsatta arbete att analysera och karlägga hinder och
möjligheter för en inkluderande undervisning med hög kvalitet för barn, ungdomar
och vuxna med utvecklingsstörning. Elevens bästa är utgångspunkten i denna
analys.
Kompetens och lärarutbildning
Kompetens och lärarutbildning en är stor fråga. En konsekvens av en inkluderande
skola är att alla lärare i princip ska klara att arbeta med alla elever oavsett elevens
förmåga, förutsättningar och behov. För att kunna ge vissa elever undervisning kan
det vara nödvändigt med specialistkompetens som bara ett fåtal lärare kan och bör
ha. Detta medför dock inte att elever, som behöver denna hjälp av specialister, ska
vara utanför den vanliga klassen eller få sin undervisning bara av specialister.
Internationella erfarenheter
Kommittén avser att i det fortsatta arbetet följa upp den internationella översikten
och närmare studera exempel på framgångsrika vägar att nå integration.
Barn- och ungdomsnämndens synpunkter
I sitt fortsatta arbete ska Carlbeckkommittén fördjupa sig i de frågeställningar som
redovisas i delbetänkandet enligt ovan. Dessa är av stort intresse för Barn-och
ungdomsnämnden, som inom sitt ansvarsområde har både grundskola, särskola och
särvux.
I Karlskrona har under de senaste åren integration och samverkan diskuterats och
utretts, å ena sidan mellan skolformerna inom Barn-och ungdomsnämndens
ansvarsområde och å andra sidan med Utbildningsnämndens gymnasieskola.
Organisation av förskoleklass och fritidshem inom särskolan är ytterligare ett
exempel på aktuella frågor. Andra frågeställningar som är och återkommande har
varit aktuella för diskussion är bl.a. särskolans personkrets, resurstilldelning och
gymnasiesärskolans tillhörighet.
Kommunens skyldighet att anordna särskola och särvux jämfört med skyldigheten
att anordna grundskola och komvux är också frågor som diskuteras med jämna
mellanrum.
Barns/elevers inflytande och ansvar har under en lång period varit ett prioriterat
område i Barn-och ungdomsnämndens verksamheter. I detta arbete har dock inte
särskolan lyfts fram i samma omfattning som övrig skolverksamhet. Carlbeckkommittén kommer i sitt fortsatta arbete särkilt att uppmärksamma elevernas
valmöjligheter och inflytandefrågor, som generellt är sämre i särskolan än i andra
skolformer.
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Förslag till yttrande
Barn-och ungdomsnämnden ser med stort intresse fram emot Carlbeckkommitténs
slutredovisning. Flera av de frågeställningar som redovisas i delbetänkandet är
aktuella för barn-och ungdomsnämndens verksamhet. Av särskilt intresse är bl.a.
vad kommittén kommer fram till avseende möjligheterna att nå en bättre samverkan
mellan gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Tjänstemannaförslag
Barn-och ungdomsnämnden föreslås besluta
att lämna yttrande på Carlbeckkommitténs delbetänkandet enligt ovan.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att yttra sig i enlighet med redovisat
tjänstemannaförslag.
___________________

27 augusti 2003
S Petersson
A Ottosson
Skolverket
Akten
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2003.184 631
§ 94
Yttrande över ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB avseende
fristående grundskola
Kunskapsskolan i Sverige AB har hos Skolverket ansökt om statlig tillsyn och rätt
till bidrag till en fristående grundskola i Karlskrona kommun från och med läsåret
2004/2005.
Ansökan avser grundskola år 6-9. Verksamheten ska första året omfatta 240 elever i
år 6 tom år 8. Läsåret därefter utökas skolan med år 9 och omfattar då 320 elever,
varvid skolan beräknas vara fullt utbyggd.
I sammanfattning av ansökan redovisas
- läroplan, nationella kursplaner, övergripande timplan samt Kunskapsskolans
koncept avseende undervisning
- uppföljning och utvärdering
- antagning till skolan
- skolans personal; ledning, lärare och administration
- skolhälsovård
- undervisning i modersmål och svenska som andraspråk
- lokaler
- ekonomi.
Synpunkter
Elevutvecklingen i Karlskrona kommun läsåren 2003/2004 - 2006/2007 redovisas.
Under dessa år minskar elevantalet från 6.488 till 5.649.
Innevarande år går ca 9 % av kommunens skolbarn i friskola. Med den utökning
som sker i befintliga friskolor samt Kunskapsskolans etablering kommer andelen att
vara ca 14 % läsåret 2006/2007.
Konsekvenser vid etablering av Kunskapsskolan
Karlskrona kommun arbetar för närvarande med att anpassa organisationen efter
friskoleetableringen som skett under de senaste åren.
Då Kunskapsskolan inte preciserat var i Karlskrona kommun man ämnar etablera sig
redovisas konsekvenser vid etablering i olika geografiska områden.
Oavsett var Kunskapsskolan etableras måste Barn- och ungdomsnämndens
skolverksamhet anpassas till det ökade antalet friskoleplatser. Anpassningen måste
göras så att möjligheterna att erbjuda kommunal verksamhet inom berört/berörda
områden kvarstår. En sådan omställning kräver tid för anpassning av bl.a. lokaler,
personaldimensionering och skolskjutsbehov, vilket innebär ”dubbla kostnader”
under en övergångsperiod.
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I vilken omfattning kommunens organisation och ekonomi påverkas, på kort och på
lång sikt, kan inte beräknas och påvisas förrän nämnden vet var i kommunen
Kunskapsskolan tänker etablera sig.
Förslag till yttrande
Barn- och ungdomsförvaltningens bedömning är att om Skolverket ger
Kunskapsskolan godkännande att etablera sig i Karlskrona kommun så får den
etableringen stora organisatoriska konsekvenser med anledning av att antalet
friskoleelever i årskurserna 6-9 kommer att vara drygt 20 % läsåret 2005/2006.
Konsekvenserna blir, med största sannolikhet, nedläggning av kommunala skolor i
centralorten och den valfrihet som friskolor innebär kommer inte längre att finnas
kvar utan elever från kommunens centrala delar är hänvisade till friskolor.
Tjänstemannaförslag
Barn-och ungdomsnämnden föreslås besluta
att till Skolverket lämna yttrande i enlighet med ovan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
-----------------------Yrkanden
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar att sista stycket i förslag till yttrande sid 4 strykes.
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Jan-Olof Peterssons yrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller Jan-Olof Peterssons yrkande röstar nej.
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Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)
Jens Petersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Anna Sandell (s)
Roy Jacobsson (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Lennart Svantesson (kd)
Peter Christensen (c)

Ja
1
1
1

28

Nej

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Barn- och ungdomsnämnden har med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat i
enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att till Skolverket lämna yttrande i enlighet med ovan redovisat tjänstemannaförslag.
_______________
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§ 95
Övriga ärenden
1.

Skolskjutsfrågor

Arto Valtonen (v) ställer frågor angående regler för skolskjuts vid delad vårdnad
och boende i olika upptagningsområden.
Förvaltningschefen redovisar att Regeringsrätten har uttalat att man har rätt till
skolskjuts om föräldrarna bor i samma upptagningsområde. Förvaltningen följer
denna policy.
Överklagningsärenden kommer att behandlas i Kammarrätten och förvaltningen
avvaktar dom i ärendena.
Markus Alexandersson (s) framhåller det positiva med att föräldrarna tar delat
ansvar, men att nämnden måste följa gällande lagstiftning.
Peter Christensen (c) påtalar att problemet även finns mellan kommunerna.
____________________
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§ 96
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2001.361 821
§ 85
Svar på motion om idrottshall på Trossö
(handelshamnen).
Kommunfullmäktige beslutar att motionen
anses besvarad.

Kommunfullmäktige

2003.64 609
§ 87
Svar på motion om instiftande av priset
Guldboken till en i kommunen framstående
lärare.
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet.

Kommunfullmäktige

2003.277 007
§ 92
Revisionsberättelse för år 2002 samt beslut om
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen och beviljar samtliga ansvarsfrihet.

Kommunfullmäktige

2003.119 042
§ 93
Delårsbokslut per den 30 april 2003.
Kommunfullmäktige beslutar att berörda
nämnder skall vidta erforderliga åtgärder i
syfte att verkställa kommunfullmäktiges beslut.

Kommunfullmäktige

2001.330 519
§ 94
Anslagsframställan och investeringstillstånd
för anläggande av bussvändslinga vid Nättrabyskolan.
Kommunfullmäktige anvisar 1,3 mkr för
ändamålet.

Kommunfullmäktige

2003.149 109
§ 97
Förslag till måldokument för Karlskrona
kommuns arbete med etnisk mångfald 20032006.
Kommunfullmäktige antar måldokumentet.
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Kommunfullmäktige

2002.155 623
§ 100
Svar på motion om busskort eller skolskjuts vid
val av annan skola än inom det geografiska
upptagningsområdet.
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.

Skolverket

2003.93 631
Skolverket avslår ansökan från
Föräldrakooperativet Solvindans
Montessorisärskola, ekonomisk förening om
godkännande och rätt till bidrag.

Länsrätten i Blekinge län

2003.88 623
Yttrande från Fjärdsjömåla Taxi angående
skolskjutsupphandling våren 2003.

Länsrätten i Blekinge län

2003.88 623
Dom - Länsrätten förordar att upphandling av
skolskjuts avseende Rödeby skola,
Flymensområdet, fordonsstorlek 7-12
passagerare skall göras om.
Länsrätten avslår kommunens yrkande om att
ansökan skall avvisas.

Länsrätten i Blekinge län

2003.88 623
Yttrande från KFAB Buss o. taxi AB angående
skolskjutsupphandling våren 2003.

Länsrätten i Blekinge län

2003.88 623
Dom - Länsrätten förordar att upphandling av
skolskjuts avseende Sturkö skola, fordonsstorlek
7-12 passagerare skall göras om.
Länsrätten avslår kommunens yrkande om att
ansökan skall avvisas.

Till Kammarrätten i Jönköping

2003.88 623
Begäran om prövningstillstånd, Länsrättsdomar
över skolskjutsupphandlingen våren 2003.

Till Kammarrätten i Jönköping

2003.88 623
Komplettering till begäran om prövningstillstånd
avseende skolskjutsupphandlingen våren 2003.
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Kammarrätten i Jönköping

2003.1 623
Kammarrätten meddelar prövningstillstånd i mål
avseende laglighetsprövning av beslut om
skolskjuts.

Kammarrätten i Jönköping

2003.44 623
Kammarrätten meddelar prövningstillstånd i mål
avseende laglighetsprövning av beslut om
skolskjuts.

Till Länsrätten i Blekinge län

2003.237 623
Karlskrona kommun vidhåller beslut att ej
bevilja extra skolskjuts mellan Rödeby och
Holmsjö skola.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2003.264 214
2003.71 214
Samråd avseende detaljplan för Rosenholms
kasernområdet.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2003.99 24
2003.276 214
Yttrande över detaljplan för parkering Vodafone,
Grenadjären 4.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2003.100 214
Samråd avseende detaljplan för Lupinen 12,
Tegelgården.

Sivone Persson

2003.94 049
Nulägesrapport från Ungdomscafé Terracotta.

__________________

24 september 2003

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 24 september 2003
§ 97

Aktuell information
- Redovisning av sjukfrånvaron
- Handikappolitiska programmet

§ 98

Delegeringsärenden

§ 99

Delårsbokslut per den 31 augusti 2003

§ 100

Reviderad resurstilldelning till friskolorna
Ärendet utgår.

§ 101

Begäran om förhandsbesked avseende förskoleutbyggnad år 2004

§ 102

Fortsatt försöksverksamhet med lokal styrelse med föräldramajoritet
vid Sturkö skola

§ 103

Val av ledamöter i intagningsnämnd för gymnasieskolan och
kommunala vuxenutbildningen

§ 104

Övriga ärenden
- Information om upphandling
- Seniorer i verksamheten
- Frågor om barnomsorgen

§ 105

Meddelanden

____________________

24 september 2003
Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 - 11.45

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)
Jens Petersson (s)
Magnus Manhammar (s)
Lennart Svantesson (kd)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Jörgen Aronsson (s)
Anna Sandell (s)
Roy Jakobsson (s)
Pia Idhede (s)
Hanna Bengtsson (fp)
Peter Christensen (c)

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Lena Dehlin
Ingrid Bergström

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

fr o m § 101

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
PA-chef
personalsekreterare
nämndsekreterare

Utses att justera
Kerstin Ekberg-Söderbom
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-10-01
Underskrifter

Sekreterare

_______________________________

Ordförande

_______________________________

Paragrafer 97 -105

Justerare
_______________________________
__________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2003-10-02
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
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§ 97
Aktuell information
L Dehlin
Akten

1.

Redovisning av sjukfrånvaron

2003.363 026

Lena Dehlin redovisar sjukfrånvaron i förvaltningen, dels per anställd och dels
per yrkeskategori samt sjukdagar per anställd för kvinnor och män.
Uppföljningen kompletteras med jämförelsetal mellan år 2002 och 2003.
Resultatet pekar på att den ökande sjukskrivningen under årets första månader till
viss del har planat ut.
Genomsnittlig sysselsättningsgrad för kvinnor och män 1:a tertialet år 2002 och
2003 redovisas liksom fyllnads- och övertid per anställd.
Personalnyckeltal 1:a tertialet år 2002 och 2003 samt antal årsarbetare kvinnor/män
redovisas.
Vidare redovisas vilka åtgärder och insatser som görs för de sjukskrivna.
Förvaltningens PA-grupp, kommunhälsan och försäkringskassan jobbar tillsammans
för att göra så bra lösningar som möjligt både vad gäller rehabilitering
och återgång till arbetet.
Särskilda projekt för pedagogisk personal har varit igång under hösten 2002 och
våren 2003. Särskilda insatser har även gjorts för särskollärarna.
De åtgärder som nu planeras, gäller främst kommunals medlemmar (t ex
elevassistenter, personliga assistenter, skolmåltidspersonal).
Sjukfrånvarostatistiken kommer att kompletteras med ytterligare nyckeltal inför
nästa redovisning.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
____________________
2.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera.
___________________
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§ 98
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Vik rektorstjänst 50 % utöver egen rektorstjänst 50 %
under tiden 030801-031031

2003.317 023

Förordnande att biträda rektor inom Fridlevstads rektors- 2003.39 023
område under tiden 030701-030930
Lönetillägg för planering och samordning av förskoleverksamheten i Nättraby rektorsområde under tiden
030701-031231

2003.85 024

Förordnanden inför den nya rektorsområdesorganisationen 031101, för Vedeby rektorsområde , Jändelskolans rektorsområde, Nättraby rektorsområde

2003.236 023
2003.137 001

Beviljande av ledighet för elev i år 9 i Sunnadals
rektorsområde under tiden 030901-030915
Beviljande av ledighet för elev i år 3 i Sunnadals
rektorsområde under tiden 030922-031003
Beviljande av ledighet för elev i år 7 vid Vedebyskolan under tiden 030827-030910
Beviljande av ledighet för elev i år 8 vid Vedebyskolan under tiden 030929-031010
Beviljande av ledighet för elever i år 1 och 4 vid Nättrabyskolan under tiden 031201-031219
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2003.119 042
P Olsson
S Petersson
A-C Östbergh
K-styr
K-fullm
Akten

§ 99
Delårsbokslut per den 31 augusti 2003
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 804,2 mkr,
varav kommunbidraget utgör 720,0 mkr. Övriga externa och interna intäkter
utgör 86,3 mkr.
Resursfördelningen till de 13 rektorsområdena med förskola/grundskola utgör
523,8 mkr.
Barn- och ungdomsnämnden uppvisade i sitt bokslut 2002 ett positivt ekonomiskt
resultat på 2,2 mkr. Det positiva resultatet överensstämde i stort med det sammantagna resultatet för rektorsområdena.
Övriga stora budgetposter är
- hyror/lokaler
- särskola
- gemensamt (kapitalkostnader, personalsocialt m m)
- friskolor och enskilda förskolor
- skolskjutsar
- barn- och ungdomskontoret.
Den positiva semesterlöneskulden/ferielöneskulden på ca 2,7 mkr hänför sig
huvudsakligen till rektorsområdena.
Internbudget/resursfördelning 2003
Under 2003 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell
som togs fram till budget 2001. Modellen skall ge rektorsområdena stabila
budgetförutsättningar genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets start. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis och
regleras ekonomiskt per tertial. Justering för att kompensera eventuella löneökningar sker under året.
Händelser under 2003
Under 2003 införs allmän förskola för 4-5 åringar. I samband med detta har förskolor
öppnats i Lyckeby, Nättraby, Jämjö, Tving och Fridlevstad. I augusti startar ytterligare
en förskoleavdelning i Rödeby. Planering för en förskoleavdelning på Sturkö och i
Skrävle pågår.
Familjedaghemmen har, för att bedriva allmän förskola, kompletterats med
förskollärartjänster på sju platser i kommunen.
Sunnadalsskolan står färdig inför höstterminen.
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Prognos för 2003
Konsekvenserna av barnomsorgsreformerna kommer, enligt fullmäktigebeslut, att
beskrivas i särskilda uppföljningar kvartalsvis.
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos för 2003 slutar på
-2,0 mkr enligt nedanstående redovisning.
Barnomsorgsintäkter
- 1,3 mkr
Semesterlöneskuld
- 1,0 mkr
Skolskjutsar
- 0,8 mkr
Friskolor
- 0,5 mkr
Lokaler
+1,5 mkr
Centrala kostnader
- 0,4 mkr
Enskild barnomsorg
+0,5 mkr
Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten är totalt på 8,25 mkr. Fram t o m den 31 augusti 2003 har
ca 4,2 mkr förbrukats. Bedömningen är investeringsmedlen kommer att förbrukas
under året.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslå besluta
1.att överlämna budgetuppföljning för januari-augusti 2003 till kommunstyrelsen
2.att hos kommunstyrelsen hemställa om ramutökning med 1 mkr med anledning
av den för nämnden inte påverkbara indexuppräkningen av intäkter 2002 i samband
med övergången till maxtaxa i kommunal barnomsorg
3.att till kommunfullmäktige hemställa om ramutökning med 1 mkr med anledning
av den uppräkning som skett av semesterlöneskuldens personal-omkostnader (PO)
med 2,5 % från 2003.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_________________
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2003.215 619
§ 100
Reviderad resurstilldelning till friskolorna
Ärendet utgår och återkommer i samband med internbudgetförslaget.
_________________
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P Olsson
S Ohlsson
S Petersson
K-styr
K-fullm
Akten

2003.179 611

§ 101
Begäran om förhandsbesked avseende förskoleutbyggnad år 2004
Karlskrona kommun har byggt ut sin förskoleverksamhet kraftigt de senaste åren.
Anledningen har varit de nya förskolereformerna och maxtaxan samt under det
senaste året också ett ökat antal 1-5 åringar i kommunen. Enligt befolkningsprognosen ligger födelsetalen på ca 700 barn 2003 och födelsetalen i kommunen
beräknas fortsätta att ligga på ungefär samma nivå även åren fram till 2012.
Med utgångspunkt från ovan redovisade siffror och procentandel placerade barn i
förskolan i kommunen i åldersgrupperna födda 1997-2002 finns ett behov av ca 200
nya förskoleplatser i början på år 2004. Detta motsvarar totalt ca 13 förskoleavdelningar eller dagbarnvårdare i motsvarande omfattning.
I barnomsorgskön finns 130 barn i kö till januari och ytterligare 40 barn i kö under
februari-maj. Merparten är 1-2 åringar, vilket innebär att det främst är småbarnsavdelningar som behövs.
Förslag på förskoleutbyggnad redovisas i Spandelstorp (4 avd), Tving (1 avd) och
Nättraby (2 avd).
Därutöver krävs en utbyggnad av förskoleverksamheten i Ramdala, Rödeby,
Spjutsbygd/Strömsberg, Wämöområdet och Lyckebyområdet. Idag finns dock
inga färdiga förslag för dessa områden.
I flera av ovan redovisade förslag/områden kan inte lokaler stå färdiga i början av år
2004, varför det finns behov av provisoriska lokaler. En möjlighet är att iordningställa övre huset på Kungsmarksskolan. Här kan rymmas upp till fyra
avdelningar. Ytterligare provisoriska avdelningar kan behövas.
Verksamhetsdriften inkl hyreskostnader för 10 förskoleavdelningar på helår
beräknas till 16 mkr samt 3 förskoleavdelningar på delår (9 mån) beräknas till
3,6 mkr. Totalt 19,6 mkr för år 2004.
Ovan redovisat förslag finns med i Barn- och ungdomsnämndens budgetförslag för
år 2004-2006. Om volymökningen blir större än vad som prognostiserats,
anhåller nämnden att få återkomma med förnyad framställning om ytterligare
förskoleutbyggnad under 2004.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås för egen del besluta
1.att fyra förskoleavdelningar etableras på Spandelstorp enligt redovisat
förslag
2.att en förskoleavdelning etableras i Tving enligt förslag
3.att två förskoleavdelningar etableras i Villa Fehr i Nättraby
4.att provisoriska lokaler iordningsställs i övre huset på Kungsmarksskolan
5.att barn- och ungdomschefen ges delegation att teckna hyreskontrakt som löper
på mer än ett år, för de objekt som redovisas i ärendet.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås dessutom hos kommunstyrelsen
hemställa att kommunfullmäktige beslutar
6.att genomföra en fortsatt utbyggnad av förskoleverksamheten enligt Barn- och
ungdomsnämndens ovan redovisade förslag
7.att Barn- och ungdomsnämndens budgetram för år 2004 utökas för att täcka
uppkommande merkostnader till följd av denna utbyggnad
8.att medel för nya inventarier tas upp först i budgeten för år 2004
9.att Barn- och ungdomsnämnden får tillstånd att återkomma med förnyad
framställan om eventuell ytterligare förskoleutbyggnad år 2004 samt
10.att ge Tekniska nämnden i uppdrag att projektera och genomföra av Barn- och
ungdomsnämnden föreslagna lokaletableringar.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) överlämnar borgerliga gruppens förslag i ärendet som utgår
från rätten att välja barnomsorg som tillsammans med möjligheten att starta
alternativ sådan, skall vara grundläggande för hur verksamheten utformas. Förslaget
innefattar en förändring av resursfördelningssystemet till barnomsorgspeng,
etableringsfrihet samt förslag om kvalitetssatsningar i stället för investering i nya
förskolelokaler. Förslaget i sin helhet bifogas protokollet.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1.att föreslå Kommunal att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att fr o m
2004-01-01 införa en barnomsorgspeng
2.att uppdra åt förvaltningen att utarbeta underlag för beslut i kommunfullmäktige
om ett införande av fri etablering av förskolor samt familjedaghem.
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på Annicka
Engbloms yrkanden.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, tjänstemannaförslaget och
Annicka Engbloms och ställer dessa mot varandra.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
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Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag.
__________________

BILAGA
Barn- och ungdomsnämnden 2003-09-24
Borgerligt förslag till beslut
Ärende: 6 Begäran om förhandsbesked avseende förskoleutbyggnad år 2004
Rätten att välja barnomsorg tillsammans med möjligheten att starta alternativ sådan
ska enligt vår mening vara grundläggande i hur verksamheten utformas för att möta
kommunmedborgarnas önskemål. För att åstadkomma en grund för ett både större
och mer varierat utbud av barnomsorg behövs det ett antal förändringar av
nuvarande utformning.
Det behövs för det första ett annat resursfördelningssystem, det som i dagligt tal
kallas barnomsorgspeng. Med barnomsorgspengen i handen låter man
skattepengarna utan omvägar gå direkt till den omsorgsform föräldrarna och barnet
väljer. Genom att införa rätten för föräldrar att välja omsorg genom
barnomsorgspeng skapas även långsiktiga regler, vilket ger möjlighet för såväl
föräldrar som privata utövare att ta initiativ för att möta ett ökat behov.
Vi vill även införa etableringsfrihet, dvs. att vem som helst får bedriva
förskoleverksamhet, förutsatt att de uppfyller de krav på kvalitet som nämnden sätter
upp. Vi menar att det på detta sätt öppnar fältet för fler intressenter än enbart
kommunala anordnare. Det kan vara föräldrar eller personal som sluter sig samman
och bildar kooperativ. Det kan vara småbarnsföräldrar som väljer att arbeta som
dagbarnvårdare och som på så sätt får möjlighet att stanna hemma med sina egna
barn längre än vad föräldraförsäkringen tillåter. Det kan också vara företag, t.ex.
stora arbetsplatser som Ericson och Karlskronavarvet, som startar förskola för sin
anställda. Det enda som sätter gränsen är fantasin.
När kommunen bygger så bygger man ofta dyrt. I jämförelse med andra kommuner
ligger Karlskronas lokalkostnader långt över genomsnittet. Dessutom bygger man
fast sig i lokaler, som man kan få svårt att utnyttja om barnkullarna så småningom
sjunker. Med omsorg om våra gemensamma skattepengar, vill vi genom våra förslag
både skapa mångfald och valfrihet samt ett ekonomiskt utrymme för
kvalitetssatsningar. Det finns därför ingen anledning att i nuläget investera i nya
förskolelokaler i kommunal regi.
Med anledning av ovanstående föreslås Barn- och ungdomsnämnden besluta:
1. att

föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt Barn- och Ungdomsnämnden
att fr.o.m. 1/1-04 införa en barnomsorgspeng

2. att

uppdra åt förvaltningen att utarbeta underlag för beslut i
kommunfullmäktige om ett införande av fri etablering av förskolor
samt familjedaghem

_________________________________________________________________
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A Ottosson
Sturkö lokala
styrelse
K-fullm FK
Akten

2003.67 610
§ 102
Fortsatt försöksverksamhet med lokal styrelse med föräldramajoritet vid
Sturkö skola
Sturkö skola har sedan våren 1998 deltagit i försöksverksamhet med lokal styrelse med
föräldramajoritet. Kommunfullmäktige gav då Barn-och ungdomsnämnden tillstånd att
överlåta befogenheter till lokala styrelser. Försöksverksamheten vid Sturkö skola
omfattar all verksamhet på Sturkö skola; förskoleklass, grundskola och fritidshem.
Försöksverksamheten har sedermera förlängts till juni 2003.
Utbildningsdepartementet har härefter tillsatt en arbetsgrupp som ska utreda
möjligheterna att öka elev- och föräldrainflytandet i förskola, skola och
vuxenutbildning. Arbetsgruppen ska redovisa sitt uppdrag under hösten 2003 och
förslagen kommer att remissbehandlas.
I avvaktan på detta har regeringen beslutat att förlänga försöksverksamheten med lokala
styrelser med elev- respektive föräldramajoritet fram till den 30 juni 2007.
Alla kommuner och skolor som har inrättat lokala styrelser och som vill att dessa ska
kunna fortsätta att verka fram till utgången av juni 2007, skall genom nytt kommunalt
beslut förlänga den lokala styrelsens mandat.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn-och ungdomsnämnden besluta
att försöksverksamheten med lokal styrelse med föräldramajoritet förlängs tom juni
2007.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
___________________
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2003.69 001
Int nämnd
Gy-skolan/
Komvux
K-E Olsson
K-I Johnsson
Akten

§ 103
Val av ledamöter i intagningsnämnd för gymnasieskolan och kommunala
vuxenutbildningen
Barn- och ungdomsnämnden hade föregående mandatperiod två ordinarie och två ersättare
från Barn- och ungdomsnämnden och en rektor med ersättare från grundskolan som
representanter i Intagningsnämnden för gymnasieskolan och Kommunala
vuxenutbildningen inom Karlskronaregionen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 29 januari 2003 att förutom
representanter och ersättare för Barn- och ungdomsnämnden även utse
Swen-Ingvar Ekberg till ordinarie representant för rektorsgruppen och
Karl-Erik Olsson till ersättare.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att i Intagningsnämnden för gymnasieskolan och kommunala vuxenutbildningen
som representant för rektorsgruppen utse Karl-Erik Olsson som ordinarie och
Kurt-Inge Johnsson till ersättare.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
___________________
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§ 104
Övriga ärenden
1.

Information om upphandling

Ordföranden meddelar att upphandlingschefen kommer att informera om
upphandlingsrutiner i kommunen vid nämndens oktobersammanträde.
________________
2.

Seniorer i verksamheten

Peter Christensen (c) ställer frågor om seniorverksamheten.
Anita Ottosson kommer att informera vid nämndens oktobersammanträde.
________________
3.

Frågor om barnomsorgen

Annicka Englund (m) ställer frågor om orsakerna till utökning av förskolan som
skett under de senaste 10-12 åren.
Solvig Ohlsson redovisar att det främst beror på avgång av dagbarnvårdare och
en ökad efterfrågan på barnomsorg.
_________________

24 september 2003 13

§ 105
Meddelanden
Kommunstyrelsens allmänna
utskott

2003.316 105
§ 101
Östersjöstrategi 2003-2004

Kommunfullmäktige

2002.155 623
§ 110
Svar på motion om busskort eller
skolskjuts vid val av annan skola än
inom det geografiska upptagningsområdet

Kommunfullmäktige

2003.165 026
§ 114
Jämställdhetsprogram för Karlskrona
kommun år 2003

Tekniska nämnden

2001.211 042
§ 51
Förnyad prövning av investeringstillstånd för ombyggnad av befintligt mottagningskök vid Hasslö skola
till tillagningskök

Tekniska nämnden

2001.211 042
§ 52
Begäran om anslag och investeringstillstånd för om- och tillbyggnad av
Skrävle skola för förskoleverksamhet

Skolverket

2003.331 049
Kommunblad med jämförelsetal för
huvudmän

Skolverket

2003.331 049
Rättelse av nyckeltal i Kommunblad
med jämförelsetal för huvudmän

Till Länsrätten

2003.283 623
Karlskrona kommun vidhåller sitt
beslut att ej bevilja extra skolskjuts
för elev mellan Trossö och Nättraby
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Ungdomscaféet Terracotta

____________________

2003.94 049
Delrapport från ungdomscaféet för
perioden v 25-31 år 2003

22 oktober 2003

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 22 oktober 2003
§ 106

Aktuell information
- Information om seniorverksamheten
- Elevers och föräldrars attityder till grundskolan och särskolan
år 2003
- Redovisning av tillgången på behöriga respektive icke behöriga
lärare inför terminsstarten
- Köredovisning per den 30 september 2003
- Redovisning av sjukfrånvaron
- Slutredovisning av projektet Ökad grundbemanning
- Redovisning av Wernerssonpengarna
- Handikappolitiska programmet
- Information om regler m m för offentlig upphandling

§ 107

Delegeringsärenden

§ 108

Budgetuppföljning per den 30 september 2003

§ 109

Höjning av avgiftsgränsen avseende maxtaxa

§ 110

Förslag till ny skolplan för åren 2004-2006

§ 111

Sammanträdesplan för Barn- och ungdomsnämnden år 2004

§ 112

Yttrande över motion angående inrättande av jourskolor i
Karlskrona

§ 113

Övriga ärenden
- Rektorstjänster i Rödeby rektorsområde
- Rapport från integrationsutbildning för Barn- och ungdomsförvaltningen
- Protestskrivelse angående avvisande av asylsökande

§ 114

Meddelanden

__________________

22 oktober 2003
Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 - 16.30

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Karin Landquist (kd)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)

ordförande
2:e vice ordförande

Jens Petersson (s)
Anna Sandell (s)
Roy Jacobsson (s)
Lennart Svantesson (kd)

§ 106 p 9 samt §§ 107-114

Jens Petersson (s)
Roy Jakobsson (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Hanna Bengtsson (fp)
Lennart Svantesson (kd)

§§ 108-110 föredragn

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Anita Ottosson
Lena Dehlin
Anita Söderström
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
ekonomichef
PA-chef
pedagogisk samordnare
personalsekreterare
assistent
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Helene Karlsson

praktikant PA-funktionen

Utses att justera

Eva-Marie Malmgren (ej § 106 p 9)
Jeanette Petersson (§ 106 p 9)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-10-29 kl 16.30

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

t o m § 110 föredragning (frånv § 106 p 9)
t o m § 110 föredragning (frånv § 106 p 9)
frånv § 106 p 9

§§ 106-113 p 1
§§ 106-113 p 1

§ 106 p 9 samt §§ 107-114
§§ 113 p 2-4 och 114

§§ 106-110 föredragn
§§ 106-110 föredragn (frånv § 106 p9)
§§ 106-110 föredragn (frånv § 106 p9)
§§ 106-112

1

22 oktober 2003

Underskrifter

Sekreterare

_______________________________

Ordförande

_______________________________

Justerare

_______________________________

2

Paragrafer 106 - 114

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2003-10-30
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
____________________________________________________________________________________
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§ 106
Aktuell information
A Ottosson
E Furuvall
Akten

1.

Information om Seniorverksamheten

2003.400 106

Anita Ottosson informerar om ”Seniorer i skolan” ett samarbete mellan Litorina
folkhögskola och Barn- och ungdomsförvaltningen.
Seniorverksamheten startade vårterminen 2001 med den första kursen för seniorer
som vill gå in som vuxenstöd i förskola och skola. Syftet är att ge barn och
ungdomar möjlighet till möten med fler vuxna och samtidigt ta tillvara den kunskap
och kompetens som finns hos seniorerna. Kurser på en vecka genomförs i januari
och september. Verksamheten startade med 4 seniorer och höstterminen 2003 finns
40 seniorer i förskolor, skolor och friskolor. F n är den äldste senioren 85 år.
Målet är att så småningom ha 440 seniorer i verksamheten.
Seniorerna gör insatsen ideellt, men får lunch och kaffe de dagar de är på plats i
verksamheten. De är inskrivna på Litorina folkhögskola och därmed försäkrade.
Både barn och vuxna ser mycket positivt på samarbetet.
Förvaltningens insatser sker inom ramen för berörda tjänster, liksom Litorina
folkhögskolas engagemang.
Ordföranden tackar för informationen.
___________________
2003.401 619

A Eklund
A Ottosson
Rektorer
Intendenter
Akten

2.

Elevers och föräldrars attityder till grundskolan och särskolan år 2003

Under våren 2003 gjorde Barn- och ungdomsförvaltningen den andra undersökningen av föräldrars och elevers attityder till skolan. Undersökningen
genomfördes med elev- och föräldraenkäter riktade till samtliga elever i
avgångsklasserna i grundskolan och grundsärskolan. Jämfört med undersökningen år
2001 är årets enkät mindre omfattande.
Svarsfrekvensen jämfört med 2001 har ökat både från elever och föräldrar.
I grundskolan ökade svaren från eleverna från 64% till 82 % och från föräldrarna
från 21 % till 45 %. Från särskolan har fyra av sju elever och fyra föräldrar svarat.
Generellt ger svaren från både elever och föräldrar en mer positiv bild av skolan än
vad som var fallet vid undersökningen år 2001. Flickors och pojkars svar är överlag
samstämmiga även om flickorna generellt svarar något mer positivt.
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forts § 106
Undersökningen har sammanställts i form av en kommunövergripande rapport med
fem bilagor:
- Resultatredovisning
- Elevers attityder till särskolan
- Föräldrars attityder till särskolan
- Elevers attityder till grundskola
- Föräldrars attityder till grundskolan.
I sammanfattningen fångas attityderna till skolan utifrån olika perspektiv och
undersökningens resultat diskuteras under varje avsnitt med utgångspunkt från de
nationella styrdokumenten, skollag och andra förordningar.
Sammanfattningen omfattar följande områden:
- En demokratisk skola
- Föräldrarnas syn på skolans information
- Inflytandet i skolan
- Förtroendet för skolan
- Ger skolan alla barn och unga förutsättningar att lyckas?
- Hur ser föräldrarna på skolans resurser?
- Främjar skolan ett livslångt lärande?
- Hur fungerar skolans sociala miljö?
- Är skolan en integrerad del av samhället?
- Behov av utveckling.
I resultatredovisningen framgår de olika frågorna i enkäten och svarsalternativen
samt resultatet för varje fråga.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
Rapporten kommer att ingå i nämndens rapportserie.
___________________
2003.402 029
E Magnusson
Larsson
Akten

3.

Redovisning av tillgången på behöriga respektive icke behöriga lärare
inför terminsstarten

Nämnden får en redovisning av nuläget vad gäller tillgången på behöriga respektive
icke behöriga lärare.
Totalt har anställts 124 lärare inför höstterminen 2003:
- 70 behöriga
- 20 med lärarbehörighet, men ej till tjänsten
- 19 ej helt klara med lärarutbildningen
- 15 obehöriga, men med gedigen kunskap inom sitt ämnesområde (saknar den
pedagogiska utbildningen)
Nämnden tar redovisningen till protokollet.
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forts § 106
2003.102 611
S Ohlsson
Akten

4.

Köredovisning per den 30 september 2003

Köredovisningen per den 30 september 2003 har sänts ut till ledamöterna.
Informationen läggs till handlingarna.
_______________________
2003.363 026
L Dehlin
Akten

5.

Redovisning av sjukfrånvaron

Lena Dehlin redovisar antalet anställda samt antalet årsarbetare i förvaltningen andra
tertialet år 2002 och 2003. Antalet anställda har ökat medan antalet årsarbetare har
minskat. Vidare redovisas arbetad tid årsarbetare, timanställda arbetad
tid/årsarbetare, fyllnads- och övertid per anställd samt genomsnittlig
sysselsättningsgrad samma tertial.
En jämförelse sjukdagar per anställd män/kvinnor andra tertialet visar en liten
ökning, som dock håller på att plana ut. Sjukdagar per anställd fördelat på ålder
visar ungefär samma siffror år 2002 och 2003 dvs en ökning i åldrarna från 50 år
och uppåt.
Sjukdagar per anställd/frånvarointervall har ökat marginellt mellan år 2002 och
2003. En inventering skall klargöra vad 60-åringarnas minskade arbetstid beror på.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen som läggs till handlingarna.
_____________________
L Dehlin
Akten

6.

2002.201 026
Slutredovisning av projektet Ökad grundbemanning

Lena Dehlin redovisade projektet Ökad grundbemanning vid Barn- och
ungdomsnämndens sammanträde i februari 2003 . Bakgrunden till projektet var de
ökande ohälsotalen i kommunen. Avsikten var att hitta orsaker och metoder för att i
första hand stoppa ökningen och sedan kunna minska omfattningen av
sjukskrivningarna.
En grupp bestående av representanter från arbetsgivaren, fackliga organisationer,
försäkringskassan och kommunhälsan har bl a tagit fram förslaget om ökad
grundbemanning på utvalda arbetsplatser. Med utgångspunkt från en sjukskrivningsinventering våren 2002 valdes fem områden ut; Spandelstorps fritidshem,
Thunells förskola, år 7-9 på Jändelskolan, Särskola och städ inom vissa enheter vid
Trossö rektorsområde.
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forts § 106
Berörd personal fick besvara en enkät angående sin arbetssituation innan projektet
startade och ytterligare enkät efter avslutat projekt.
Av enkätsvaren framgår att personalen upplever att de bättre hinner med sina
arbetsuppgifter inom ramen för sin arbetstid och har större möjlighet att inom givna
ramar bestämma över arbetstakten. Det framgår vidare att personalen har möjlighet
att ta paus när så behövs samt har energi kvar efter arbetstid. Fortfarande upplever
dock många sin arbetssituation som stressig.
Satsningen på projektet med ökad grundbemanning visar i stort på positiva
förändringar för den enskilde och även för arbetslagen.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av redovisningen.
_________________
P Olsson
S Petersson
Akten

7.

Redovisning av Wernerssonpengarna

2001.160 047

Stefan Petersson redovisar uppföljning av statsbidraget till personalförstärkningar
(s k Wernerssonpengar) avseende bidragsåret 2002/2003.
Av redovisningen framgår utökning av heltidstjänster och kostnader samt antal
personal per 100 elever basår jämfört med bidragsåret.
En beräkning av statsbidragsgrundande antal heltidstjänster visar kostnader på
29.450.720 kronor varav statbidrag utgör 13.025.000 kronor.
Barn- och ungdomsnämnden tar redovisningen till protokollet.
__________________
8.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera.
__________________
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forts § 106
G Ramström

9.

Information om regler m m för offentlig upphandling

Barn- och ungdomsnämnden har inbjudit kommunens upphandlingschef George
Ramström för att få en allmän information om offentlig upphandling.
Nämnden får en kort information om LOU - Lagen om offentlig upphandling och
NOU - Nämnden för offentlig upphandling.
Lagen tillkom år 1994 i och med att vi gick med i EU.
Offentliga upphandlingar omfattar 400 miljarder kronor. I Karlskrona kommun
uppgår upphandlingen till 300 mkr.
Upphandlingsenheten omfattar 2,5 tjänster. Enhetens uppgift är att göra ramavtal
samt i övrigt stödja förvaltningarna. Målsättningen är att kunna göra ca 50 ramavtal
per år.
Arbetsordning och tidplan för en upphandling redovisas. Vidare redovisas exempel
på en anbudsförfrågan med kravspecifikation samt en utvärdering av anbuden.
I en självstyrande nämnd är politikerna helt ansvariga. Nämndens viktigaste styrdokument är anbudsförfrågan.
Nämnden får tillfälle att ställa frågor till upphandlingschefen och får skriftligt
material rörande anbudsfrågor.
Ordföranden tackar George Ramström för informationen.
___________________
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§ 107
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Förordnande att biträda rektor inom Fridlevstads
rektorsområde under tiden 031001-031231

2003.39 023

Förordnande att biträda rektor inom Nättraby
rektorsområde under tiden 031001-031031

2003.315 023

Tillsättning av tjänst som chef för Barn- och ungdomsförvaltningens bemanningsteam

2003.281 023

Avslag på begäran om busskort för resor mellan
Trossö och Ramdala/Jämjö

2003.322 623

Avslag på begäran om extra skolskjuts för resor
mellan Rödeby och Holmsjö

2003.237 623

Beviljad ledighet för elev i klass 2 vid Sunnadalsskolan
under tiden 030814-030912
Befrielse från undervisning i ämnet idrott för elever
år 8 och 9 i Spandelstorps rektorsområde
Placering i särskild undervisningsgrupp, anpassad
studiegång, för elev i år 7 i Spandelstorps rektorsområde
Placering i särskild undervisningsgrupp i vissa ämnen
för elever i år 7, år 8 och år 9 vid Spandelstorps
rektorsområde
Beviljande av ledighet för elev i år 7 vid Vedebyskolan
under tiden 031124-031208
Beviljande av ledighet för elev i år 2 i Nättraby
rektorsområde under tiden 031107-031121
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2003.119 042
P Olsson
S Petersson
Kommunstyr.
Akten

§ 108
Budgetuppföljning per den 30 september 2003
Budgetuppföljning per den 30 september 2003 visar vid en samlad bedömning att
Barn- och ungdomsförvaltningens resultat för 2003 kommer att sluta på ett +/-0
resultat.
Beräknade avvikelser för år 2003 enligt prognos i miljontals kronor:
Barnomsorgsintäkter
- 1,3 mkr
Inför genomförandet av allmän förskola genomfördes en
simulering som visade att barnomsorgsintäkterna skulle
minska med 2 mkr. Nämnden har erhållit kompensation
för den simulerade intäktsminskningen, men de ekonomiska
effekterna av reformen har blivit större, bl a har indexuppräkning
inte motsvarat en verklig intäktsökning.
Semesterlöneskuld
Uppräkning av personalomkostnader

- 1,0 mkr

Skolskjutsar
Halvårseffekt av genomförd skolskjutsupphandling

- 0,8 mkr

Friskolor
Större avgång under pågående termin än budgeterat

- 0,5 mkr

Centrala kostnader
I huvudsak minskade intäkter Säljö barnkoloni och
utökat underhåll i storköken

- 0,4 mkr

Lokaler
Minskade lokalkostnader pga senareläggning av utbyggnad
inom förskola/barnomsorg

+ 1,5 mkr

Enskild barnomsorg
Mindre timmar än budgeterat

+ 0,5 mkr

Förhandsbesked kompensation
Från kommunstyrelsens centrala reserv

+ 2,0 mkr

Av nämndens investeringsbudget på totalt 8,25 mkr har till och med september
månad nyttjats 5,0 mkr. Prognosen är att nämnden kommer att förbruka tilldelade
medel.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

godkänna budgetuppföljning för januari - september 2003

att

överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
__________________
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2003.403 611
P Olsson
S Petersson
S Ohlsson
Kommunfullm.
Akten

§ 109
Höjning av avgiftsgränsen avseende maxtaxan
Regeringens beslutade i juni om att höja den högsta avgiften inom maxtaxa för
barnomsorgen från och med 1 januari 2004.
Förändringarna i avgifterna enligt detta beslut redovisas nedan.
Förskoleverksamhet
Maxtaxa 2003
Barn 1
Barn 2
Barn 3

1.140 kr
760 kr
380 kr

Höjning

Maxtaxa 2004

120 kr
80 kr
40 kr

1.260 kr
840 kr
420 kr

80 kr
40 kr
40 kr

840 kr
420 kr
420 kr

Skolbarnsomsorg
Barn 1
Barn 2
Barn 3

760 kr
380 kr
380 kr

Inkomsttaket höjs från 38 000 kr till 42 000 kr från och med 2004-01-01.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden förslår kommunstyrelsen hemställa att Kommunfullmäktige beslutar
att följa Regeringens beslut om ändring av avgiftstaket för maxtaxa inom
barnomsorgen i Karlskrona kommun fr o m 2004-01-01 enligt beskrivning ovan.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
____________________
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2003.104 619
A Eklund
A Ottosson
Kommunstyr.
Utb nämnd
Akten

§ 110
Förslag till ny skolplan för åren 2004-2006
Barn- och ungdomsnämnden föreläggs förslag till Barn- och ungdomsnämndens
skolplan för åren 2004-2006. Skolplanearbetet har pågått våren och hösten 2003.
I arbetsgruppen för skolplanearbetet har politiker från både socialdemokratiska
gruppen och borgerliga gruppen deltagit, med vice ordföranden som lett arbetet,
biträdd av två tjänstemän från Barn- och ungdomskontoret.
Anja Eklund redovisar bakgrunden till föregående skolplan och synpunkter som
framkommit under föregående skolplaneperiod. Dessa synpunkter har tagits tillvara
av skolplanegruppen i arbetet med att ta fram en ny skolplan. Även rektorsgruppens
synpunkter har inhämtats av skolplanegruppen.
Skolplanen har kopplingar till kommunens fyra hörnstenar och beskriver den
politiska visionen om skolan samt vad kommunen vill att skolan skall utveckla
under perioden. Begreppet skola omfattar den samlade verksamheten inom
Barn- och ungdomsnämnden, dvs förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och
särskola.
Skolan skall
- förankra de demokratiska värderingarna
- se möjligheter i stället för hinder
- inte tolerera mobbing och rasism
- arbeta för jämställdhet
- arbeta för ständiga förbättringar
- införa ömsesidiga överenskommelser eller förväntansdokument för skolans
personal, för föräldrar och för elever.
Skolplanen betonar vikten av lärande och utveckling för både barn och personal.
Grundsynen som nämnden vill skall råda inom nämndens verksamheter är en
tolkning av rubriker ur läroplanen avseende
- normer och värden
- ansvar och inflytande
- övergång och samverkan
- lärande och kunskaper
- samarbete med hemmet
- omvärlden.
Till denna grundsyn lämnar nämnden förtydliganden och direktiv till
förvaltningsledning, rektorer samt övrig personal.
Av skolplanens uppföljnings- och utvärderingsplan framgår att uppföljning och
utvärdering skall ske på alla nivåer för att säkra kvalitetsutvecklingen.
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Protokollsanteckning
Bo Palmgren (c) meddelade vid arbetsutskottets sammanträde 9 oktober 2003 att
borgerliga gruppen har för avsikt att lägga motförslag vid nämndens
oktobersammanträde.
Beslutsförslag
Majoriteten i skolplanegruppen (s, v, mp) föreslår att Barn- och ungdomsnämnden
beslutar
att föreslå kommunstyrelsen hemställa att Kommunfullmäktige fastställer
förslaget till ny skolplan för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter avseende
åren 2004-2006.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) redovisar borgerliga gruppens förslag till förskole- och
skolplan för åren 2004-2006 och yrkar bifall till detta förslag.
Eva-Britt Dahlström (s) och Eva-Marie Malmgren (s) yrkar avslag på borgerliga
gruppens förslag och bifall till majoritetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger och ställer majoritetsförslaget
mot det borgerliga förslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med majoritetsförslaget.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som bifaller majoritetsförslaget röstar ja, den som bifaller borgerliga gruppens förslag röstar nej.
Magnus Johansson (s)
Annicka Engblom (m)
Eva-Britt Dahlström (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Karin Landquist (kd)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)

Ja
1

Nej
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Jens Petersson (s)
Anna Sandell (s)

forts
Ja
1
1

14

Nej

Barn- och ungdomsnämnden har med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat
i enlighet med majoritetsförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att föreslå Kommunstyrelsen hemställa att Kommunfullmäktige fastställer
majoritetens förslag till ny skolplan för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter
avseende åren 2004-2006.
Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget yrkande Borgerligt förslag till
förskole- och skolplan 2004 - 2006.
___________________
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BUN
Bun-kontoret
Rektorer
Intendenter
Adm centrum
SV-grupp
Massmedia
Förv via
nämndsekr
Resurscentr.
Utv.centr.
Psilander graf.
Akten
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2003.399 006
§ 111
Sammanträdesplan för Barn- och ungdomsnämnden år 2004
Förslag till sammanträdesplan för år 2004 har upprättats av Barn- och ungdomskontoret.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar fastställa förslaget till sammanträdesplan
för år 2004.
____________________
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2003.250 620
A Eklund
I Bergström
Akten

§ 112
Yttrande över motion angående inrättande av jourskolor i Karlskrona
Barn- och Ungdomsförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig angående en
motion från Sverigedemokraterna.
Motionären anser att barn som utsatts för mobbning bör slippa att fortsättningsvis
konfronteras med de mobbande samt att trygghet och studiero för skötsamma elever
alltid måste vara överordnad de bråkiga elevernas behov. Man föreslår en lösning
som diskuteras i Stockholm om inrättande av jourskolor dit stökiga elever kan flyttas
under en utredningstid, vilket garanterar de skötsamma elevernas säkerhet samtidigt
som de stökiga elevernas behov kan tillgodoses med hjälp av en väl uppbyggd
kompetens på den aktuella skolan.
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna kring att i Karlskrona
inrätta jourskolor för stökiga elever enligt den modell som diskuterats i Stockholm.
Förslag till yttrande
Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden; skola och barnomsorg, har ett
tydligt ansvar för dessa frågor som regleras i skollagen och läroplan för grundskolan
(Lpo 94).
För skolorna i Karlskrona kommun finns utarbetade arbetsformer för bl.a.
mobbningsförebyggande arbete I de lokala skolplaner, som varje rektorsområde
inom kommunen har upprättat, är mobbning ett prioriterat ämne och separata
handlingsplaner mot mobbning finns dessutom sedan många år på samtliga skolor. I
dessa finns angivet hur det mobbningsförebyggande arbetet bedrivs, såväl vad det
gäller förebyggande åtgärder som förfaringssätt i akuta situationer.
Förutom detta finns kommunövergripande arbetsformer, bl.a.
- kamratstödjarutbildning
- medlingsprojekt
- kommunrådet ”Svarte Petter”.
I mobbningsärenden är ambitionen i allmänhet att de relationsproblem, som
förorsakat mobbningen, ska lösas. Ett skolbyte är att se som en allra sista utväg.
Dock förekommer situationer, då detta trots allt kan bli en nödvändig åtgärd. I dessa
fall skapas lösningar efter varje enskilt fall, exempelvis särskild undervisning
utanför skolan eller tillfällig placering på annan skola alternativt resursskola.
Barn- och ungdomsnämnden kommer att följa resultaten av en eventuell jour- och
utredningsskola i Stockholm.

22 oktober 2003

17

Sammanfattning
Barn- och Ungdomsnämnden anser att trygghet och arbetsro i skolan är viktiga
frågor samt att elever som utsatts för kränkande behandling, (av andra elever såväl
som vuxna) bör kunna garanteras fullt stöd. Däremot föreslås inte bifall till
motionens förslag om inrättande av jourskolor, med motiveringen
♦
att vi i kommunen erfarenhetsmässigt upplever att vi redan i nuläget har goda
möjligheter att i särskilda fall låta en elev byta till annan skola (genom samarbete
mellan skolorna samt genom tillgång till Resursskolorna)
♦
att vi har god kompetens vad det gäller utredningsförfarande i vår nuvarande
elevvårdsorganisation (kombination av lokal och central elevvård samt Svarte
Petter-projektet).
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att med hänvisning till ovanstående yttrande föreslå att fullmäktige avslår
motionen.
Beslutsförslag
Ordföranden föreslår att motionen återremitteras för vidare beredning till
nämndens novembersammanträde.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
____________________
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§ 113
Övriga ärenden
2003.274 023
P Olsson
G Eliasson
R/Rö
PA-funkt
I Bergström
Akten

1.

Rektorstjänster i Rödeby rektorsområde

Tillsättningarna avser två tjänster, båda som rektor i Rödeby rektorsområde.
Den ena tjänsten innebär ansvar för år 7-9, medan den andra tjänsten är som rektor i
Rödeby rektorsområde huvudsakligen inom år 7-9.
Bland de 28 sökande till tjänsterna gjordes ett första urval av presidiet och
förvaltningschefen med deltagande av rektorer i Rödeby rektorsområde. Därefter har
åtta sökande genomgått personlighetsanalys och intervjuer. Fackliga organisationer
har deltagit i urval och intervjuer. Referenstagning och slutligt urval har gjorts och
förhandlingar enligt MBL § 11 har genomförts.
Med hänvisning till ovanstående föreslås att Göran Eliasson erbjuds tjänsten
som rektor med ansvar för år 7-9 i Rödeby rektorsområde. Göran Eliasson har
lärarutbildning och erfarenhet som rektor från Lidköping. Han har goda
förutsättningar att ta vara på de kvaliteter som Rödebyskolan har och utveckla dem
ytterligare.
Tillräckliga grunder för ett slutligt val finns beträffande den andra tjänsten, men
förhandlingar och praktiska omständigheter gör att beslut inte kan tas vid nämndens
oktobersammanträde. Pga dessa omständigheter föreslås att presidiet får delegation
att besluta om denna tjänst.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att Göran Eliasson förordnas på en tillsvidaretjänst som rektor i Rödeby
rektorsområde med ansvar för år 7-9, med tillträde enligt överenskommelse
att förvaltningschefen får i uppdrag att i samråd med presidiet besluta om
tillsättning av ytterligare en tjänst som rektor i Rödeby rektorsområde.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
___________________
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forts § 113
2.

Rapport från integrationsutbildning för Barn- och ungdomsförvaltningen

Eva-Britt Dahlström (s) ger en information från integrationsutbildning för
Barn- och ungdomsförvaltningen.
Bakgrundsfakta redovisas; 20 % av Sveriges befolkning är av utländsk härkomst.
I Karlskrona är 10 % av befolkningen födda utomlands. Av dessa är 25 % födda
i de nordiska länderna. Karlskrona tar emot 100 personer/år med uppehållstillstånd.
Etnolog Eva Norström redovisade en studie hon gjort år 2002 över vilka strukturella
mekanismer och föreställningar som kan ligga till grund för rasism, marginalisering
och diskriminering.
Karlskrona är en pilotkommun som har valt att arbeta med en uppbyggnad av en
rådgivningsverksamhet. Bl a strategier för en lokal beredskap mot främlingsfientliga
och rasistiska tendenser samt utveckla och pröva olika metoder för långsiktiga
insatser.
Etnisk mångfald ur en allmänmänsklig synvinkel diskuterades under dagen.
Deltagarna i utbildningsdagen bedömde som viktigast i integrationsarbetet:
- samarbete med föräldrar
- värdegrunden
- nytänkande - kunskap för personalen
- långsiktigt arbete
- nätverk/möten mellan olika skolor.
Informationen tas till protokollet.
________________
P Olsson
I Bergström
PA-funkt

3.

Hemspråkslärarnas situation

Hemspråkslärarnas situation och möjlighet att erhålla tjänstetimmar tas upp till
diskussion.
Förvaltningschefen tar till sig frågan och undersöker omständigheterna i frågan.
________________
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forts § 113
Ordföranden
I Bergström

4.

Protestskrivelse angående avvisande av asylsökande

Annicka Engblom (m) hänvisar till en protestskrivelse från Fågelmara angående
avvisande av asylsökande och föreslår att Migrationsverket inbjuds till Barn- och
ungdomsnämnden för att ge nämnden en information om avvisningsarbetet.
Ordföranden tar till sig frågan och kommer att bjuda in representant från
Migrationsverket till Barn- och ungdomsnämnden vid tillfälle.
________________
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§ 114
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2003.380 007
§ 138
Yttrande över revisionsrapport, slutrapport om
granskning av budgetprocessen.

Kommunstyrelsen

2003.382 006
§ 140
Sammanträdesplan år 2004 för kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen

2001.337 020
§ 141
Projekt Önskad sysselsättningsgrad och flexibla
arbetstider; slutrapport.

Kommunstyrelsen

2003.381 004
§ 142
Rapport om arkivverksamheten i Karlskrona
kommun år 2002.

Skolverket

2003.211 047
Beslut om statsbidrag till personalförstärkningar
i skola och fritidshem bidragsåret 2003/2004.

Kommunledningsförvaltningen

2003.119 042
Delårsbokslut för Karlskrona kommun,
moderbolagskoncernen samt sammanställd
redovisning 2003-08-31.

Länsrätten i Blekinge län

2003.237 623
Laglighetsprövning av beslut om skolskjuts.
Länsrätten avslår överklagandet.

Kammarrätten i Jönköping

2003.88 623
Prövningstillstånd i mål om överprövning enligt
lagen om offentlig upphandling.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Länsrättens avgörande står fast.

Kammarrätten i Jönköping

2003.88 623
Prövningstillstånd i mål om överprövning enligt
lagen om offentlig upphandling.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.
Länsrättens avgörande står fast.
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Kommunalförbundet Räddnings- 2003.367 290
tjänsten Östra Blekinge
Brand- och tillsynsprotokoll avseende Trossögårdens daghem.
Kommunalförbundet Räddnings- 2003.384 291
tjänsten Östra Blekinge
Brand- och tillsynsprotokoll avseende Sunnadalsskolan.
Kommunalförbundet Räddnings- 2003.391 290
tjänsten Östra Blekinge
Brand- och tillsynsprotokoll avseende Fridlevstads lekskola och daghem.
Svenska Kommunförbundet

Cirkulär 2003:77
Budgetpropositionen 2004.

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2003-09-02
och 2003-10-06.

Intagningsenheten vid gymnasie- Intagning till gymnasieskolan läsåret 2003/2004
skolan
Verksamhetsberättelse och statistik.
Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2003.351 214
Yttrande i samrådsskedet över detaljplan för
Munspelet 1 och 2, ny förskola.

Till målsman

2003.237 623
Avslag på begäran om extra skolskjuts för
elever vid Holmsjö skola.

Till målsman

2003.322 623
Avslag på begäran om extra skolskjuts för
elever vid Jändelskolan och Ramdala.

_________________

19 november 2003
Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
19 november 2003
§ 115

Aktuell information
- Redovisning av sjukfrånvaron
- Redovisning av psykosocial enkät angående dels Barn- och
ungdomsförvaltningen och dels Karlskrona kommun
- Uppföljning av förskolereformer
- Förbättringar i Rosenfeldtskolan
- Utökning av förskoleverksamheten vid Mariagården m fl
- Handikappolitiska programmet

§ 116

Delegeringsärenden

§ 117

Budgetuppföljning per den 31 oktober 2003

§ 118

Återremitterat ärende - svar på motion om jourskolor i Karlskrona

§ 119

Bidragsfinansierad enskild förskoleverksamhet; föräldrakooperativ

§ 120

Förslag om delegering i elevärende

§ 121

Övriga ärenden
- Förhandling angående rektorstjänst i Rödeby
- Frågor om betygsresultaten

§ 122

Meddelanden

__________________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 - 11.40

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Eva-Britt Dahlström (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Karin Landquist (kd)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)

Tjänstgörande ersättare

Jens Petersson (s)
Jörgen Aronsson (s)

Ersättare

Roy Jakobsson (s)
Pia Idhede (s)
Per Gerdstigen (m)
Peter Christensen (c)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

ej närv beslutssmtr
ej närv beslutssmtr

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Anita Ottosson
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
planeringschef
ekonomichef
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare

Utses att justera

Karin Landqvist

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-12-03 kl 14.00

Underskrifter

Sekreterare

_______________________________

Ordförande

_______________________________

Justerare

_______________________________

Paragrafer 115-122

_____________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2003-12-04.
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström

19 november 2003 2

§ 115
Aktuell information
L Dehlin
Akten

1.

Redovisning av sjukfrånvaron

2003.363 026

Kurt Edvinsson redovisar sjukdagar per anställd t o m oktober månad i hela
förvaltningen i en jämförelse mellan år 2002 och 2003. Det konstateras att sjuktalen
fr o m maj månad i viss mån verkar ha planat ut.
Vidare redovisas sjukdagar per anställd uppdelad i personalkategorier. Förutom
tidigare redovisade gemensamma insatser gör PA-funktionen även en uppföljning på
individnivå för att kunna sätta in rätt insatser.
Nämnden får en redovisning av det statliga regelverket kring uppföljning av
sjukskrivningar och vad förvaltningen har för rutiner utöver detta.
Åldersfördelning i de olika verksamheterna redovisas. Medelåldern i yrket spelar
stor roll när det gäller arbetsskador och sjuktal.
_____________________
2003.439 026
L Dehlin
I Bergström
Akten

2.

Redovisning av psykosocial enkät angående dels Barn- och ungdomsförvaltningen och dels Karlskrona kommun

Resultatet av kommunens årliga psykosociala arbetsmiljöenkät, dels avseende Barnoch ungdomsförvaltningen år 2003 och dels en jämförande studie åren 2001-2003
både för Barn- och ungdomsförvaltningen och kommunen totalt redovisas.
Barn- och ungdomskontoret får i uppdrag att återkomma till nämnden med goda
exempel på bra psykosociala arbetsplatser/insatser på arbetsplatserna.
_____________________
S Ohlsson
Akten

3.

Uppföljning av förskolereformer

2001.474 047

Solvig Ohlsson redovisar uppföljning av förskolereformer tredje kvartalet 2003.
Ca 400 barn är placerade i förskolan under föräldrarnas
föräldraledighet/arbetslöshet.
Ca 130 barn är placerade i fritidshem under föräldrarnas föräldraledighet/arbetslöshet.
Snittimmar per vecka är 30,72 för 1-2 åringar och 31,04 för 3-5 åringar vilket ger ett
genomsnitt på 31,04 i förskolan.
I fritidshem är snittimmar per vecka 15,47.
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Barnantalet i kommunal förskola var i oktober år 2002 1678 st och i oktober år 2003
1964 st.
Barnantalet i kooperativ/enskild verksamhet var i oktober år 2002 245 st och i
oktober år 2003 252 st.
Barnantalet i familjedaghem var i oktober år 2002 468 st och i oktober år 2003 410 st.
24 barn har hemmavarande föräldrar, men går till allmän förskola 15 timmar per
vecka.
Redovisning kommer att ges till nämnden varje kvartal.
_________________
S Ohlsson
I Bergström

4.

Förbättringar i Rosenfeldtskolan

Tekniska förvaltningen har tagit fram kostnader för att åtgärda brister som
Arbetsmiljöverket påtalat i Rosenfeldtskolan.
Brister i ventilation och el beräknas kosta ca 4 mkr.
Brister i köken är ej medräknade i denna summa.
Svar skall lämnas till Arbetsmiljöverket senast den 15 december.
Ärendet kommer att följas upp vid arbetsutskottets decembersammanträde.
___________________
S Ohlsson
I Bergström

5.

Utökning av förskoleverksamheten vid Mariagården m fl

Solvig Ohlsson redovisar pågående samtal med Mariagårdens förskola angående
utökning av verksamheten med ytterligare 1 avd fr o m januari 2004.
Vidare planeras mindre utökningar i följande verksamheter: Blå Port, Kajutan, Fur,
Hasslö, Fågelmara samt dagbarnvårdarverksamheten i Spjutsbygd.
Provisoriet i Solstugan i Ramdala fortsätter, Övre huset i Kungsmarken öppnas.
Vi försöker finna lokaler för provisorier i Nättraby och på Trossö.
Ovanstående gäller från den 1 januari 2004.
Till hösten 2004 behövs ytterligare platser och för detta ändamål görs en översyn av
lokaler på Tullen och Bullerbyn, Ö Torp.
Rapport kommer att ges vid arbetsutskottets decembersammanträde om den
fortsatta utökningen inom barnomsorgen.
_________________
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6.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera.
__________________
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§ 116
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Uppdrag åt Eva-Britt Dahlström att delta i konferens
om Kultur i skolan i Lysekil 031120-031121
Läsårstider 2004/2005 för Karlskrona kommuns grundskola inkl förskoleklass och särskola.

2003.425 608

Uppdrag att biträda rektor inom Nättraby rektorsområde
under tiden 031101-031219.

2003.315 023

Lönetillägg för tiden 031027-031231 för arbete med
2003.405 024
samordning och ledning av förskoleverksamhet i Lyckeby
rektorsområde.
Förordnande som rektor för Nättraby rektorsområde samt 2003.398 023
lönetillägg för tiden 031001-021031.
Anpassad studiegång 2 skoldagar/vecka förläggs till en
arbetsplats för flicka i år 9 i Spandelstorps rektorsområde.
Anpassad studiegång 1 skoldag/vecka förläggs till en
arbetsplats för pojke i år 7 vid Spandelstorps rektorsområde.
Anpassad studiegång, innebärande att ämnet textilslöjd
ersätts av vistelse på fritidshemmet för pojke i år 4.
Beviljande av lov för elev i år 5 i Nättraby rektorsområde
under tiden 031113-031128.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2003.119 042
P Olsson
S Petersson
K-styrelsen
Akten

§ 117
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2003
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2003 redovisas. En samlad bedömning är att
förvaltningens resultatprognos slutar på ett +/-0 resultat för år 2003.
Beräknade avvikelser för år 2003 enligt prognos i miljontals kronor:
Barnomsorgsintäkter
- 1,3 mkr
Inför genomförandet av allmän förskola genomfördes en
simulering som visade att barnomsorgsintäkterna skulle
minska med 2 mkr. Nämnden har erhållit kompensation
för den simulerade intäktsminskningen, men de ekonomiska
effekterna av reformen har blivit större, bl a har indexuppräkning
inte motsvarat en verklig intäktsökning.
Semesterlöneskuld
Uppräkning av personalomkostnader

- 0,6 mkr

Skolskjutsar
Halvårseffekt av genomförd skolskjutsupphandling

- 0,8 mkr

Friskolor
Större avgång under pågående termin än budgeterat

- 0,5 mkr

Centrala kostnader
I huvudsak minskade intäkter Säljö barnkoloni och
utökat underhåll i storköken

- 0,4 mkr

Lokaler
Minskade lokalkostnader pga senareläggning av utbyggnad
inom förskola/barnomsorg

+ 1,5 mkr

Enskild barnomsorg
Mindre timmar än budgeterat

+ 0,5 mkr

Förhandsbesked kompensation
Från kommunstyrelsens centrala reserv

+ 1,6 mkr

Av nämndens investeringsbudget på totalt 8,25 mkr har till och med oktober månad
nyttjats 5,6 mkr. Prognosen är att nämnden inte kommer att förbruka tilldelade
medel med anledning av att vissa förskoleutbyggnader inte kunnat ske som planerat
utan skjuts till 2004. Överskottet beräknas till 0,5 mkr.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

godkänna budgetuppföljning för januari - oktober 2003 samt

att

överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
__________________
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G Ingestad
A Eklund
K-fullm.
Akten

2003.250 620
§ 118
Återremitterat ärende - svar på motion om jourskolor i Karlskrona
Barn- och Ungdomsförvaltningen beredde vid sammanträde 22 oktober 2003, § 112
yttrande angående en motion från Sverigedemokraterna. Motionen återremitterades
för att klarlägga formalia i ärendet.
Motionen gällde inrättande av jourskolor i Karlskrona. Motionären anser att barn
som utsatts för mobbning bör slippa att fortsättningsvis konfronteras med de
mobbande samt att trygghet och studiero för skötsamma elever alltid måste vara
överordnad de bråkiga elevernas behov. Man föreslår en lösning som diskuteras i
Stockholm om inrättande av jourskolor dit stökiga elever kan flyttas under en
utredningstid, vilket garanterar de skötsamma elevernas säkerhet samtidigt som de
stökiga elevernas behov kan tillgodoses med hjälp av en väl uppbyggd kompetens på
den aktuella skolan.
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna kring att i Karlskrona
inrätta jourskolor för stökiga elever enligt den modell som diskuterats i Stockholm.
Förslag till yttrande
Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområden; skola och barnomsorg, har ett
tydligt ansvar för dessa frågor som regleras i skollagen och läroplan för grundskolan
(Lpo 94).
För skolorna i Karlskrona kommun finns utarbetade arbetsformer för bl.a.
mobbningsförebyggande arbete I de lokala skolplaner, som varje rektorsområde
inom kommunen har upprättat, är mobbning ett prioriterat ämne och separata
handlingsplaner mot mobbning finns dessutom sedan många år på samtliga skolor. I
dessa finns angivet hur det mobbningsförebyggande arbetet bedrivs, såväl vad det
gäller förebyggande åtgärder som förfaringssätt i akuta situationer.
Förutom detta finns kommunövergripande arbetsformer, bl.a.
- kamratstödjarutbildning
- medlingsprojekt
- kommunrådet ”Svarte Petter”.
I mobbningsärenden är ambitionen i allmänhet att de relationsproblem, som
förorsakat mobbningen, ska lösas. Ett skolbyte är att se som en allra sista utväg.
Dock förekommer situationer, då detta trots allt kan bli en nödvändig åtgärd. I dessa
fall skapas lösningar efter varje enskilt fall, exempelvis särskild undervisning
utanför skolan eller tillfällig placering på annan skola alternativt resursskola.
Barn- och ungdomsnämnden kommer att följa resultaten av en eventuell jour- och
utredningsskola i Stockholm.
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Sammanfattning
Barn- och Ungdomsnämnden anser att trygghet och arbetsro i skolan är viktiga
frågor samt att elever som utsatts för kränkande behandling, (av andra elever såväl
som vuxna) bör kunna garanteras fullt stöd. Däremot föreslås inte bifall till
motionens förslag om inrättande av jourskolor, med motiveringen
• att vi i kommunen erfarenhetsmässigt upplever att vi redan i nuläget har goda
möjligheter att i särskilda fall låta en elev byta till annan skola (genom
samarbete mellan skolorna samt genom tillgång till Resursskolorna)
• att vi har god kompetens vad det gäller utredningsförfarande i vår nuvarande
elevvårdsorganisation (kombination av lokal och central elevvård samt Svarte
Petter-projektet).
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att med hänvisning till ovanstående yttrande föreslå att fullmäktige avslår
motionen.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet tillstyrker tjänstemannaförslaget och föreslår att Barn- och
ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att med hänvisning till ovanstående yttrande föreslå att fullmäktige avslår
motionen.
____________________

19 november 2003 10
2003.420 630
A Ottosson
I Bergström
Akten

§ 119
Bidragsfinansierad enskild förskoleverksamhet; föräldrakooperativ
Barn- och ungdomskontoret har undersökt möjligheterna att bedriva
bidragsfinansierad enskild förskoleverksamhet i kommunen.
I ärendet redovisas de driftsformer som skollagen reglerar för anordnare av förskolverksamhet och skolbarnsomsorg.
1.
kommunala anordnare av kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
i egenregi
2.
privata anordnare av kommunal förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg,
förskoleklass på entreprenad
3.
privata anordnare av enskild förskoleverksamhet.
Vidare redogörs för vad bidragsfinansierad enskild förskoleverksamhet innebär, t ex
- kooperativ
- ekonomisk förening
- tillstånd för enskild verksamhet
- bidrag till enskild verksamhet
- tillsyn.
Enligt skollagen kan Barn- och ungdomsförvaltningen ge tillstånd samt lämna
bidrag
till enskild förskoleverksamhet. Tillståndet meddelas tillsvidare eller för viss tid.
När det gäller enskild verksamhet är föräldrakooperativa förskolor den alternativa
driftform som kan bli aktuell och för vilken kommunen då inte blir huvudman.
Verksamheten står dock under tillsyn av kommunen, som för att kunna utöva sitt
tillsynsansvar måste arbeta fram en modell för hur detta ska genomföras.
För att klargöra hur föräldrakooperativa förskolor ska kunna etableras föreslås Barnoch ungdomsförvaltningen få i uppdrag att utreda och beskriva de områden som
redovisats ovan, bl a tillståndsgivning, ansökan om och villkor för bidrag samt
tillsyn av enskild verksamhet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslår besluta
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda och redovisa
förutsättningar och villkor för hur föräldrakooperativa förskolor ska kunna etableras.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet tillstyrker tjänstemannaförslaget och föreslår att Barn- och
ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda och redovisa
förutsättningar och villkor för hur föräldrakooperativa förskolor ska kunna etableras.
___________________
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2003.421 002
K Edvinsson
I Bergström
Akten

§ 120
Förslag om delegering i elevärende
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt skollagen 5 kap 10 § i ärende angående
särskilda åtgärder för elev som är föremål för utredning om skolpliktens fullgörande.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomskontoret föreslår att arbetsutskottet får delegation att besluta i
sådana ärenden.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet tillstyrker tjänstemannaförslaget
att delegera åt arbetsutskottet att fatta beslut om särskilda åtgärder för elev som är
föremål för utredning om skolpliktens fullgörande.
---------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
__________________
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§ 121
Övriga ärenden
P Olsson
I Bergström

1.

Förhandling angående rektorstjänst i Rödeby

Förvaltningschefen informerar om förhandling avseende rektorstjänst i Rödeby
som äger rum vecka 48.
Därefter kommer presidiet och förvaltningschefen att tillsätta tjänsten på delegation.
Beslutet redovisas vid nämndens decembersammanträde.
____________
2.

Frågor om betygsresultaten

Jan-Olof Petersson (fp) ställer tre frågor kring beslutet att ge Barn- och
ungdomsförvaltningen i uppdrag att särskilt följa de elever som uppgav dålig
motivation som orsak till bristande måluppfyllelse.
Förvaltningschefen meddelar att redovisning kommer att ske på nämndens
decembersammanträde.
__________________
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§ 122
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2003.238 042
§ 160
Ekonomisk rapportering 2003 för
Karlskrona kommun och de kommunala
bolagen

Kommunstyrelsen

2003.119 042
§ 165
Budget- och verksamhetsuppföljning
september månad år 2003

Kommunfullmäktige

2003.119 042
§ 132
Delårsbokslut per den 31 augusti 2003

Kommunfullmäktige

2003.411 760
§ 133
Nya drogpolitiska strategier 2004-2010
samt riktlinjer för såväl alkoholservering som folköl

Kommunfullmäktige

2001.212 160
§ 134
Säkerhetspolicy för Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

2001.211 042
§ 135
Ombyggnad av kök vid Hasslö skola

Kommunfullmäktige

2001.211 042
§ 136
Om- och tillbyggnad av Skrävle skola

Kommunfullmäktige

2003.206 004
§ 137
Balansförteckning över ej besvarade
motioner den 1 september 2003
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Utbildningsnämnden

2003.250 620
§ 85
Yttrande över motion angående
inrättande av jourskolor i Karlskrona

Utbildningsnämnden

2003.250 620
§ 85
Yttrande över motion angående
inrättande av jourskolor i Karlskrona

Arbetsmiljöverket i Växjö

2003.340 291
Besked efter inspektion av Rosenfeldtskolan den 15 oktober och 5 november
2003

Arbetsmiljöverket i Växjö

2003.341 291
Besked efter inspektion av Sunnadalsskolan den 13 och 16 oktober 2003

Arbetsmiljöverket i Växjö

2003.342 291
Besked efter inspektion av Jändelskolan
den 13 och 16 oktober 2003

Arbetsmiljöverket i Växjö

2003.343 291
Besked efter inspektion av Fågelmara
skola den 25 september och den 10
oktober 2003

Till Länsrätten i Blekinge län

2003.237 623
Karlskrona kommun vidhåller sitt beslut
att ej bevilja extra skolskjuts för elever
mellan två upptagningsområden

Till Länsrätten i Blekinge län

2003.322 623
Karlskrona kommun vidhåller sitt beslut
att ej bevilja extra skolskjuts för elev er
mellan två upptagningsområden

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2003.264 214
Yttrande över detaljplan för Rosenholm
(granskningsskedet)
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Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2003.351 214
Yttrande över detaljplan för kv
Munspelet, Spandelstorp
(samrådsskedet)

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2003.370 214
Yttrande över planprogram för Västra
Stensjö 1:17
(samrådsskedet)

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2003.392 214
Yttrande över detaljplan för Mo 3:1, ny
förskola i Rödeby
(samrådsskedet)

Christer Gustavsson/Sivone Persson

2003.94 049
Delrapport från ungdomscaféet
Terraqotta perioden v 25-38 år 2003

Christer Gustavsson/Sivone Persson

2003.94 049
Delrapport från ungdomscaféet
Terraqotta perioden v 25-43 år 2003

Christer Gustavsson/Sivone Persson

2003.94 049
Utvärdering av Café Terraqotta
daterad 2003-11-11

_________________

17 december 2003

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 17 december 2003
§ 123 Aktuell information
- Elever med bristande motivation - rapport om åtgärder
- Redovisning av sjukfrånvaron
- Öppen förskola
- Utbyggnad inom barnomsorgsverksamheten
- Handikappolitiska programmet
§ 124 Delegeringsärenden
§ 125 Budgetuppföljning per den 30 november 2003
§ 126 Förbättringar i Rosenfeldtskolan
§ 127 Interbudget 2004
§ 128 Fyllnadsval av ledamöter/ersättare till lokal styrelse i Sturkö
rektorsområde
§ 129 IT-strategi i skolan
§ 130 Föräldrautbildning i Barn- och ungdomsnämndens verksamheter
§ 131 Utökad vidaredelegation - rektorsassistenter och intendenter
§ 132 Övriga ärenden
- Frågor kring förskoleverksamheten
- Annonsering
§ 133 Meddelanden
§ 134 Tack och julhälsningar
_______________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 - 16.50

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Karin Landquist (kd)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

del av § 123 t o m § 125 föredragn.

t o m § 129

Jens Petersson (s)

Magnus Manhammar (s)
Per Gerdstigen (m)
Peter Christensen (c)

del av § 123 föredragn, §§ 124-134 beslutssmtr

Magnus Manhammar (s)
Anna Sandell (s)
Roy Jakobsson (s)
Per Gerdstigen (m)

del av § 123-130 föredragn,

§§ 126, 128, 130 föredragn
§§ 123-125, 129 föredragn, §§124-134 beslutssmtr

fr kl 10.40
§§ 123-125, 127 föredragn samt beslutssmtr t o m kl
15.55

Lennart Svantesson (kd)
Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Lena Dehlin
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
PA-chef
personalsekreterare
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Viveca Syrén-Åkesson
Anders Karlsson

IT-pedagog
IT-enheten

Utses att justera

Marcel Abedini

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2003-12-29 kl 15.00
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Underskrifter

Sekreterare

_______________________________

Ordförande

_______________________________

Justerare

_______________________________

Paragrafer 123-134

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2003-12-30
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
____________________________________________________________________________________
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2003.482 611
§ 123
Aktuell information
G Ingestad
A Eklund
Akten

1.

Elever med bristande motivation – rapport om åtgärder

Vid sammanträde 2003-01-29 beslutade Barn- och ungdomsnämnden
” att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att särskilt följa de elever som
uppger dålig motivation som orsak till bristande måluppfyllelse. Målet på kort sikt
(inför höstterminsstarten 2004) är att halvera antalet inte godkända elever som
lämnar årskurs 9.”
Gunilla Ingestad har sammanställt en rapport vari redovisas kommunövergripande
åtgärder såsom planering, utvärdering och vidareutveckling av särskilda satsningar,
t.ex. Skarven-projektet (nu avslutat), Sommarskolan (genomförd 2002 och 2003),
Läs- och skrivläger, NTA (olika verksamheter med avsikt att skapa intresse för
naturvetenskapliga ämnen).
Då elevernas problematik omfattar både bristande motivation, social problematik
och inlärningssvårigheter har man försökt skapa möjligheter utifrån vars och ens
situation och aktuella behov, både genom lokala och kommunövergripande
satsningar. Detta underlättas bl a av nya arbetssätt. En kontinuerlig samverkan med
gymnasieskolan sker också vad gäller dessa elever.
Av årets nior saknade 17 % betyg i något/några av basämnena i slutbetyget för år 8.
Denna siffra är något lägre än tidigare års (som låg på 19-20%).
Bedömningar gjorda gemensamt av lärare, elevhälsopersonal visar följande orsaker
till avsaknad av betyg: Bristande motivation 59%. Omfattande social problematik
15%. Inlärningssvårigheter 22%. Invandrarbakgrund, i de flesta fall kombinerad
med social problematik 4%.
De flesta eleverna bedöms ha förutsättningar att klara skolarbetet. Endast för en
fjärdedel är det inlärningssvårigheter som är den huvudsakliga orsaken, och det stora
flertalet av dessa har varit föremål för stödåtgärder under hela skoltiden.
Betygssituationen från i våras för årets avgångselever sammantaget med gjorda
bedömningar under hösten tyder på att andelen obehöriga elever kommer att sjunka.
I detta sammanhang ska framhållas att målet ”att minska andelen obehöriga elever”
måste underställas målet ”att skapa bästa möjliga förutsättningar för fortsatta studier
för varje enskild elev”.
Dessa mål är ibland, men inte alltid, liktydiga med varandra.
Ordföranden tackar för informationen.
_____________
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L Dehlin
Akten

2.

Redovisning av sjukfrånvaron

2003.363 026

Lena Dehlin redovisar sjukdagar per anställd t o m november månad i hela
förvaltningen i en jämförelse mellan år 2002 och 2003. Det konstateras att sjuktalen
fr o m maj månad i viss mån verkar ha planat ut.
Vidare redovisas sjukdagar per anställd uppdelad i personalkategorier. Statistiken
är en vägledning, men det förebyggande och uppföljande arbetet är av stor vikt.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av redovisningen.
____________________
A Ottosson
Akten

3.

Öppen förskola

2003.463 611

Anita Ottosson redovisar sammanställning av enkätundersökning samt redovisning
av närvaromätning vid öppen förskola.
Öppen förskola är en kompletterande form av förskoleverksamhet som riktar sig till
barn som inte är inskrivna i förskola samt föräldrar, dagbarnvårdare eller annan
vuxen som har ansvar för medföljande barn. Den öppna förskolan erbjuder barn en
pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som den kan ge föräldrar stöd i föräldrarollen. Verksamheten är avgiftsfri.
Verksamheten beskrivs i Skollagen 2:a kap och Skolverket har utformat vägledande
riktlinjer i form av allmänna råd.
Kommunen har fem öppna förskolor; på Trossö, i Kungsmarken, Nättraby, Rödeby
och i Jämjö. Under april månad 2003 genomfördes närvaromätning på samtliga
öppna förskolor och besökarna gavs också möjlighet att besvara en enkät. Frågorna
handlade om vilken förskola man besöker, hur ofta besöken sker, vilka åldrar de
besökande barnen har samt hur de vuxna ser på den verksamhet som erbjuds.
Allmän förskola och öppen förskola
Allmän förskola infördes 2003-01-01 och någon jämförelse mellan antalet besökare
före och efter införandet av allmän förskola har inte kunnat göras.
Personalens uppfattning är att det totala antalet besökare generellt inte minskat.
Besökande större barn, 4- och 5-åringarna, är sammantaget färre medan det kommer
fler yngre barn till förskolan.
Sammanställning av enkätundersökning.
Enkäten besvarades av 215 besökare på öppen förskola.
Av enkätsvaren framgår att nästan tre av tio besökande går till öppen förskola en dag
i veckan och att knappt hälften besöker öppen förskola flera dagar i veckan. De
flesta barn som kommer till öppen förskola är i åldern från 0 till 3,5 år.
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Resultaten från enkäten visar också att öppen förskola lyckats väl med sitt uppdrag,
att föräldrarna känner sig välkomna och får stöd i föräldrarollen samt att barnen
erbjuds en god pedagogisk miljö. Vid behov sprider personalen kännedom om andra
verksamheter i kommunen
Sammantaget har alla som svarat på frågan uppgett att det viktigaste med öppen
förskola är att den är en mötesplats för barn och vuxna.
I några svar lyfter föräldrarna särskilt fram att den pedagogiska verksamheten på
öppen förskola är viktigt för barnens utveckling.
Nyinflyttade föräldrar har på öppen förskola möjlighet att lära känna andra på den
nya bostadsorten.
För dem som har valt att vara hemma och själv ta hand om sina barn är förskolan
ett utmärkt komplement.
Närvaromätning med öppethållande och besöksfrekvens i de olika öppna
förskolorna avseende april 2003 redovisas.
Ordföranden tackar för informationen som läggs till handlingarna.
__________________
Solvig Ohlsson 4.
Utbyggnad inom barnomsorgsverksamheten
2003.179 611
Akten
Solvig Ohlsson redovisar utökningar inom barnomsorgsverksamheten, i de flesta fall
fr o m 1 januari 2004.
Utökningarna omfattar ca 125 platser fördelade på följande enheter: Blå Port,
Kajutan, Hasslö, Ramdala, Mariagården, dagbarnvårdarna i Spjutsbygd, Tving,
Fågelmara, Kungsmarken, Nättraby, Annexet Spandelstorps gård, Kakelugnen,
Nattis Kronotorp och dagbarnvårdare Nävragöl.
På Kajutan, i Nättraby och på Spandelstorps gård rör det sig om tillfällig
verksamhet.
Det akuta behovet är tillgodosett och alla som sökt barnomsorg har erbjudits plats,
dock ej alltid i önskat område.
Känd kö till och med oktober månad 2004 är 270 barn, vilket skall balanseras
mot de barn som börjar i förskoleklass till hösten.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_________________
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5.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera.
__________________
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Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Anställningsavtal för vik rektor 50 % under tiden 031101
- 031130

2003.317 023

Anställningsavtal för vik rektor 50 % under tiden 031201
- 031231

2003.317 023

Anställningsavtal för vik rektor 040101 - 040630

2003.387 023

Anställningsavtal för rektor fr o m 040102 och tillsvidare

2003.236 023

Beviljad ledighet för elev i klass 3 vid Sunnadalsskolan
under tiden 031201 - 031219
Beviljad ledighet för elev i klass 4 vid Sunnadalsskolan
under tiden 031201 - 031219
Beviljad ledighet för elev i Vedeby rektorsområde under tiden
031217 - 040121
Beviljad ledighet för elever i Spandelstorps rektorsområde,
Vedebyskolan under tiden 031217 - 040120
Beslut om anpassad studiegång i engelska för elev i år 6 i
Östra Torpskolan i Lyckeby rektorsområde
Beviljad ledighet för elev i Östra Torpskolan i Lyckeby
rektorsområde under tiden 040113 - 040401
Sekretessbelagt ärende angående utökad tid i förskolan
under moderns föräldraledighet

S 2003.472 606

Sekretessbelagt ärende om särskilda stödinsatser till
personalkooperativ

S 2003.284 630

Sekretessbelagt ärende om särskilda stödinsatser till
föräldrakooperativ

S 2002.338 630

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2003.119 042
P Olsson
S Petersson
Kommunstyr.
Akten

§ 125
Budgetuppföljning per den 30 november 2003
Budgetuppföljning per den 30 november 2003 redovisas. En samlad bedömning är att
förvaltningens resultatprognos för 2003 slutar på + 1, 0 Mkr.
Beräknade avvikelser för år 2003 enligt prognos i miljontals kronor:
Barnomsorgsintäkter
- 0,5 Mkr
Enligt den simulering som genomfördes inför införandet
av allmän förskola skulle barnomsorgsintäkterna minska
med 2 Mkr. Kompensation för denna simulering har erhållits
men de ekonomiska effekterna av reformen har blivit högre
än vad simuleringen visade.
Friskolor
En större avgång under året än budgeterat.

- 1,0 Mkr

Lokaler
Minskade lokalkostnader med anledning av senareläggning av utbyggnader inom förskola/barnomsorg.

+ 1,0 Mkr

Skolskjutsar
Det befarade underskott som prognostiserats tidigare
under året har vänts till ett överskott på 0,2 Mkr

+ 0,2 Mkr

Övriga gemensamma verksamhetskostnader
Vissa projekt har inte har kommit igång som planerat
eller blivit billigare än budgeterat.

+ 0,7 Mkr

Facklig tid
Under förutsättning att samma summa som föregående
år erhålls från kommunledningsförvaltningen.

+ 0,1 Mkr

Enskild barnomsorg
Mindre antal timmar än budgeterat

+0,5 Mkr

Rektorsområdena
Rektorsområdena bedöms, sammantaget, uppvisa ett nollresultat jämfört med budget.

till

Investeringsbudgeten är på totalt 8,25 Mkr efter ombudgetering i maj.
Av nämndens investeringsbudget har till och med november nyttjats 6,1 Mkr.
Prognosen är att nämnden inte kommer att förbruka tilldelade medel och det med
anledning av att vissa förskoleutbyggnader inte blivit av som planerat, utan skjuts
2004. Överskottet har beräknats till 0,5 Mkr.
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Beslutsförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

godkänna budgetuppföljning för januari – november 2003 samt

att

överlämna den till kommunstyrelsen

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_________________
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2003.358 291
S Ohlsson
Tekn nämnden
R/Trossö
Akten

§ 126
Förbättringar i Rosenfeldtskolan
Solvig Ohlsson redovisade vid Barn- och ungdomsnämnden sammanträde den
19 november 2003 kostnader för att åtgärda brister som Arbetsmiljöverket påtalat i
Rosenfeldtsskolan. Brister i ventilation och el har av Tekniska förvaltningen
beräknats till ca 4 mkr.
Barn- och ungdomsförvaltningen och Tekniska förvaltningen har nu tagit fram
förslag på åtgärder för att tillgodose Arbetsmiljöverkets krav. Bl a krävs omfattande
ombyggnad av Rosenfeldtsskolans kök och ett antal nya inventarier. Dessutom
iordningsställs mindre köksenheter på varje våningsplan och andra mindre
ombyggnader. Beräknad kostnad för dessa åtgärder är ca 2 mkr.
Ovanstående åtgärder innebär en hyresökning för Barn- och ungdomsförvaltningen
med ca 500 tkr per år.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

uppdra åt Tekniska nämnden att genomföra ovan redovisade åtgärder.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
_______________
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2003.464 042
P Olsson
S Petersson
Kommunstyr
R m fl via
rapport
Friskolor
Kooperativ
Akten

§ 127
Internbudget 2004
Budgetram 2004
Enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut 2003-11-27 är Barn- och ungdomsnämndens ram för år 2004 ca 715,8 mkr. Till denna ram har positiva justeringar
gjorts med ca 5 mkr avseende bl a kompensation för löneökningar 2003. Utöver
denna ram finns centrala medel för kompensation för övriga löneökningar och
prisökningar 2004.
I en särskild reserv under kommunstyrelsen finns 8 mkr reserverade för barnomsorgsutbyggnad 2004.
Nämndens nettoram för 2004 är därmed 720,7 mkr. Ett budgetförslag inom denna
ram har utarbetats, vilket inkluderar den barnomsorgsutbyggnad för 2004 som var
känd i november 2003.
För 2004 är det särskilt riktade statsbidraget för personalförstärkningar
(Wärnerssonpengar) beräknat till totalt 22,9 mkr. Nämndens andel av dessa medel
är 20 mkr.
Reserv
En reserv har avsatts med 4,5 mkr för ej prognostiserade volymförändringar eller
andra betydande förändringar.
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2003 att varje nämnd skall avsätta 1 % av
nämndens nettokostnader till volym- och kvalitetsökningar. I internbudgeten har
avsatts 7 mkr för detta ändamål.
Internbudget/resursfördelning
Internbudgeten redovisas per verksamhet samt per rektorsområde och samverkansområde.
Specialinstitutioner som nattis och allergiförskola samt särskola föreslås fortfarande
anslagsfinansieras. Delvis anslagsfinansiering för Resursskolorna infördes 2003 och
föreslås fortsätta under 2004.
Övriga resurser till rektorsområdena fördelas efter beslutad resursfördelningsmodell.
Till grund för resursfördelningen ligger en prognos över 2004 års planerade
volymtimmar inom barnomsorgen samt antalet elever inom grundskolan. Samma
resursfördelning tillämpas för barnomsorg i enskild verksamhet. Prognosen baseras
på uppgifter som lämnats av rektorsområdena och företrädare för kooperativ.
En omarbetning av bidragsnivåerna har dock skett. Nivåerna har justerats med en
ökning av förskolebidraget samt en minskning av fritidshems- respektive
familjedaghemsnivåerna. Inom skolan har elevbidraget i förskoleklass och år 7-9
sänkts medan bidraget i år 1-6 höjts. En justering har även gjorts av antalet timmar
per vecka som bidrag betalas ut i förskolan från 680 till 685 timmar.

17 december 2003 12

Sunnadals rektorsområde föreslås erhålla 7 mkr extra på grund av de speciella
förutsättningar som rektorsområdet har.
Gamla överskott respektive underskott hanteras i budget 2004 enligt tidigare regler.
I kommentarer till internbudgetförslaget belyses följande poster
- Barn- och ungdomsnämnden samt dess administration
- Barn- och ungdomskontoret
- Särskolan
- Säljö
- Utvecklingscentrum
- Resursskolan
- Resurscentrum
- Övriga gemensamma kostnader
- Skolskjutsar
- Lokaler
- Facklig tid
- Finansiella poster
- Intäkter - barnomsorgsavgifter
- Kooperativ
- Friskolor
- Samverkansområden/rektorsområden
- Reserv
Investeringsbudgeten omfattar 5,9 mkr varav ca 3,4 mkr fördelas till
rektorsområdena. Utöver dessa medel finns det som reserv under kommunstyrelsen
avsatta medel för inventarier till barnomsorgsutbyggnaden 2004.
En reserv om 400 tkr budgeteras för oförutsedda behov.
Personaldimensionering, upphandling och servicenivå fastställdes i riktlinjer i
internbudget 2001. Samma riktlinjer gäller 2004.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta.
1.att godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för år 2004
2.att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för år 2004
3.att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för år 2004
4.att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska justeringar
5.att ge förvaltningschefen delegation att frigöra medel ur reserv för att under 2004
täcka ett utökat behov av insatser inom barnomsorgen samt att täcka
oförutsedda förändringar i elevantal, sammansättning, omflyttning m m inom
rektorsområdena
6.att tilldelningen till de fristående skolorna sker med samma belopp som för
kommunal skola i samma åldersgrupp utan hänsyn till eventuellt utjämningsbidrag
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7.att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
höjning av avgifterna från idag 2 % till 3 % av inkomsten för barn i förskoleverksamhet som är placerade i enlighet med skollagens § 6a och § 6b
(paragraferna avser barn till föräldrar som är arbetslösa respektive
föräldralediga).
Arbetsutskottet beslutar om följande justeringar av förslaget:
i attsats 6 strykes ”eventuellt”
Förslaget kompletteras med ytterligare en attsats:
att ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per rektorsområde .
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet
vid nämndens decembersammanträde.
--------------------------Yrkanden
Annicka Engblom (m) redovisar den borgerliga fyrklöverns förslag till internbudget
och yrkar att Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1.att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag för en utökad ram om 6 mkr
för att klara kvalitén inom skolan
2.att höja elevbidraget med 6 mkr, vilket finansieras genom överföring från
utjämningsreserven
3.att höja elevbidraget med 8 mkr, vilket finansieras genom reducering av
verksamhetsgemensamma kostnader och intäkter
4.att höja elevbidraget med 6,5 mkr, vilket finansieras med att resursskolan
och resurscentrum till fullo intäktsfinansieras
5.att uppdra åt förvaltningen att genomföra en organisationsförändring enligt
fyrklöverns förslag
6.att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att
fr o m 1/7-04 införa en barnomsorgspeng enligt fyrklöverns förslag
7.att föreslås kommunfullmäktige att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att
fr o m 1/7-04 införa en skolpeng oavsett driftsform, inklusive lokalbidrag,
enligt fyrklöverns förslag
8.att uppdra åt förvaltningen att utarbeta underlag för beslut i kommunfullmäktige
om ett införande av fri etablering av förskolor samt familjedaghem
9.att uppdra åt förvaltningen att vidtaga de budgettekniska justeringar som behövs
med anledning av fyrklöverns förslag
10.att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.
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Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget som kompletterats enligt
arbetsutskottets beslut.
Vidare yrkar ordföranden på majoritetens vägnar följande tilläggsattsatser
1.att en översyn görs av resursfördelningssystemet inom förskola och
familjedaghem för att så långt möjligt är fånga upp de nya förutsättningar som
gäller med de senaste årens reformer inom området
2.att en utvärdering sker av de extra resurser som går till Sunnadalsskolan. I denna
utvärdering ska ingå en kartläggning om det finns andra skolor med liknande
behov. Detta arbete skall redovisas till Barn- och ungdomsnämnden senast
vid sammanträdet i juni månad 2004. Redovisningen skall innehålla tydliga
kriterier för fördelning av dessa extra resurser
3.att frågan om anställande av informatör utgår ur förslaget och att de därför
avsatta medlen förs till nämndens reserv.
Marcel Abedini (mp) yrkar följande tilläggsattsats:
4.att Barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt förvaltningen att undersöka
möjligheterna att genomföra projekt ”Grön skolgård”.
Jens Petersson yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på borgerliga
gruppens förslag.
Peter Christensen (c) yrkar bifall till fyrklöverns förslag.
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt de tre tilläggsattsatserna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förvaltningens förslag till internbudget mot borgerliga förslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Votering
Votering begärs.
Voteringsproposition.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som biträder förvaltningens
förslag röstar ja, den som biträder borgerliga gruppens förslag röstar nej.
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), Roland
Andréasson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Jeanette Petersson (s), Arto Valtonen (v),
Marcel Abedini (mp), Jens Petersson (s), Magnus Manhammar (s).
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m), Jan-Olof Petersson
(fp), Kerstin Ekberg-Söderbom (fp), Karin Landquist (kd), Peter Christensen (c).
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Barn- och ungdomsnämnden har med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat i enlighet
med förvaltningens förslag.
Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag vilket bilägges
protokollet.
Tilläggsattsatser
Jan-Olof Petersson (fp), Peter Christensen (c) och Annicka Engblom (m) yrkar
bifall till de fyra tilläggsattsatserna.
Ordföranden ställer proposition på attsats 1.
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget.
Ordföranden ställer proposition på attsats 2.
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 3.
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 4.
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
1.att godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för år 2004
med undantag enligt attsats 10 nedan
2.att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för år 2004
3.att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för år 2004
4.att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska justeringar
5.att ge förvaltningschefen delegation att frigöra medel ur reserv för att under 2004
täcka ett utökat behov av insatser inom barnomsorgen samt att täcka
oförutsedda förändringar i elevantal, sammansättning, omflyttning m m inom
rektorsområdena
6.att tilldelningen till de fristående skolorna sker med samma belopp som för
kommunal skola i samma åldersgrupp utan hänsyn till utjämningsbidrag
7.att ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per rektorsområde .
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8.att en översyn görs av resursfördelningssystemet inom förskola och familjedaghem för att så långt möjligt är fånga upp de nya förutsättningar som
gäller med de senaste årens reformer inom området
9.att en utvärdering sker av de extra resurser som går till Sunnadalsskolan. I denna
utvärdering ska ingå en kartläggning om det finns andra skolor med liknande
behov. Detta arbete skall redovisas till Barn- och ungdomsnämnden senast
vid sammanträdet i juni månad 2004. Redovisningen skall innehålla tydliga
kriterier för fördelning av dessa extra resurser
10.att frågan om anställande av informatör utgår ur förslaget och att de därför
avsatta medlen förs till nämndens reserv
11.att uppdra åt förvaltningen att undersöka möjligheterna att genomföra projekt
”Grön skolgård”.
12.att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
höjning av avgifterna från idag 2 % till 3 % av inkomsten för barn i förskoleverksamhet som är placerade i enlighet med skollagens § 6a och § 6b
(paragraferna avser barn till föräldrar som är arbetslösa respektive
föräldralediga).
________________________
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2003.67 610
K Edvinsson
Sturkö lokala
styrelse
I Bergström
A Trulsson
A Ottosson
Akten

§ 128
Fyllnadsval av ledamöter/ersättare till lokal styrelse i Sturkö rektorsområde
Fyllnadsval har förrättats till lokal styrelse för fritidshem, förskoleklass och skola i
Sturkö rektorsområde. Valet skedde 2003-11-03 och omfattar tiden fram till 200411-01 respektive 2005-11-03.
Lokala styrelsen föreslår följande förändringar: Ordförande Kerstin Frändebo, vice
ordförande Thomas Svensson, sekreterare Jens-Olof Lindh, vice sekreterare Roger
Södervall, ledamot Maria Andrén och som suppleant Christer Andersson.
Lars-Göran Karlsson föreslås som personalrepresentant och Christian Berglund
som ersättare.
Valperioden är enligt stadgarna olika för såväl ledamöter och ersättare som
personalrepresentanter. Nyval/fyllnadsval kommer att ske hösten 2004.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att fastställa styrelsens förslag till representanter för Sturköskolans
lokala styrelse samt
att mandatperioden omfattar tiden fram till 2004-11-01 respektive
2005-11-03 enligt redovisad sammanställning.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att Barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet vid
nämndens decembersammanträde.
--------------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_____________________
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2003.465 005
K Edvinsson
V Syrén-Å.
A Karlsson
I Bergström
Akten

§ 129
IT-strategi i skolan
Barn- och ungdomsnämnden föreläggs förslag till IT-strategi för skolan.
I denna betonas vikten av en väl fungerande utbildningssektor med en helhetssyn på
kommunens samlade IT-verksamhet. Strategin är därför anpassad till både grundoch gymnasieskolan. Förslag till organisation för samverkan mellan central ITenhet och grund- och gymnasieskola har också utarbetats.
IT ersätter inte den traditionella undervisningen i skolan, men med teknikens hjälp
kommer möjligheten till en mer individualiserad undervisning att öka.
Tillgången till Internet för både föräldrar och elever har blivit allt mer omfattande,
vilket skapar nya möjligheter för kommunikation. Det är viktigt att skolan möjliggör
för alla elever att få grundläggande kunskaper i IT.
I förslaget tas följande punkter upp:
- Drift
- Organisation/samverkan
- Information
- Informationsåtkomst
- Föräldrars åtkomst
- Elevers åtkomst
- Skolpersonalens åtkomst
- Säkerhet
- Publicering
- Juridik
- Offentlighet/sekretess, Integritet - PUL - Publicering
- Policy
- Lagring
- Personlig dokumentation/Portfolio
- Offentlig e-post
- Licenser
- Pedagogisk och administrativ nytta
- Tillgänglighet
- Flexibilitet
- Styrning/ledning
Vidare redovisas IT-strategiska mål fram till 2006 avseende
- Verksamheter och arbetsformer som ger möjlighet till utveckling för eleverna.
- IT-mognad - kompetensutveckling för personal
- System, applikationer och pedagogik
- Tillgänglighet och infrastruktur
- IT-visioner
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Utvärdering och uppföljning av de strategiska målen ska ske årligen.
Utvärdering av personalens och elevernas kunskaper och nyttjande av IT
skall ske vartannat år.
Handlingsplaner bör upprättas årligen för att möjliggöra pedagogisk utveckling
av IT i skolan.
Ansvarsfördelningen mellan IT-tekniker, rektorer, pedagoger, skol-IT-tekniker,
systemtekniker, IT-pedagoger/IT-utvecklare och IT-ansvarig redovisas.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

anta ovanstående IT-strategi som inriktning fram till år 2006 samt

att

handlingsplaner årligen upprättas och behandlas i samband med internbudget.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta i ärendet vid nämndens
decembersammanträde.
--------------------Yrkande
Ordföranden föreslår
att ärendet återremitteras samt att förvaltningen får i uppdrag att anordna ett
seminarium på kvällstid för att tillsammans med nämnden diskutera ITstrategin
att remittera ärendet till ungdomsrådet
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka friskolornas möjligheter att delta i
processen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag eller återremitteras.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att återremittera ärendet med uppdrag åt
förvaltningen att anordna seminarium.
Ordföranden ställer proposition på förslaget om remittering till ungdomsrådet.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske.
Ordföranden ställer proposition på förslaget att förvaltningen skall undersöka
möjligheterna för friskolorna att delta i processen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar ge förvaltningen uppdraget.
__________________
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2002.78 109
A Ottosson
P Olsson
I Bergström
Kommunfullm.
Akten

§ 130
Föräldrautbildning i Barn- och ungdomsnämndens verksamheter
Motion om gratulationsbrev till barnfamiljer samt gratischeck till föräldrautbildning
väcktes den 21 juni 2000 av Claes Bothén (kd). Motionen innebar förslag om
gratulationsbrev till familjer som får tillökning samt att undersöka möjligheterna till
gratischeck för föräldrautbildning som gåva till nyblivna föräldrar.
Kommunledningen lämnade yttrande och beslutsförslag den 27 november 2001,
varefter Kommunfullmäktige den 31 januari 2002 beslutade:
att barn-och ungdomsnämnden får i uppdrag att från och med år 2002, via barn-och
ungdomsförvaltningen, lämna information till nyblivna föräldrar om nämndens
verksamhet för barn och ungdomar. Information ska lämnas i samband med
föräldrars besök vid barnavårdscentralen, samt
att uppdra till barn-och ungdomsnämnden att se över möjligheten att erbjuda någon
form av föräldrautbildning inom dess verksamhet, och därmed anse motionen
besvarad.
Redovisning
I förslag till redovisning till kommunfullmäktige ges en information om samarbetet
mellan rektorsområdena och barnavårdscentralerna. Det innebär bl.a. att nyblivna
föräldrar får information om kommunens förskoleverksamhet. Detta sker både
genom skriftligt material och genom att rektor eller förskolepersonal deltar vid
sammankomster på BVC. Även personalen på öppna förskolor informerar om barnoch ungdomsnämndens verksamheter.
Sedan hösten 2002 pågår en föräldrautbildning projekt Dialogforum inom
Sunnadals rektorsområde. Syftet är att stärka föräldrarollen för invandrarfamiljer
och att vara ett stöd vid integrationen i det svenska samhället samt få träning i
svenska språket.
En arbetsgrupp är knuten till projektet bestående av representanter från socialförvaltningen, BVC och Rädda Barnen. I gruppen ingår också, förutom den förskollärare
som arbetar med projektet, rektorsassistenten i Sunnadals rektorsområde samt
kommunens integrationssekreterare. Målet är att få några från denna grupp att ställa
upp i en studiecirkel eller liknande. Då kan innehållet utökas med barnhälsovård,
skola, förskola, samhällsfrågor m.m.
Stöd till föräldrar ges också genom de öppna förskolorna. Personalen upplevs som
ett stöd i föräldrarollen.
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Tjänstemannaförslag
Barn-och ungdomsnämnden föreslås besluta
att till Kommunfullmäktige överlämna ovanstående redovisning av hur Barn-och
ungdomsförvaltningen lämnar information till nyblivna föräldrar samt
att till Kommunfullmäktige överlämna information om föräldrautbildning som
Barn-och ungdomsförvaltningen erbjuder genom Dialogforum och de öppna
förskolorna.
Ordföranden föreslår att yttrandet kompletteras med goda exempel från
verksamheten.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslås att Barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet vid
nämndens decembersammanträde.
-------------------------Ärendet har kompletterats enligt ordförandens förslag.
Nämndens ledamöter diskuterar ärendet och lämnar synpunkter på hur en föräldrautbildning med olika utgångspunkter och från olika behov, ex vis samarbete
med bildningsförbunden, föräldrautbildning i senare åldrar m m, skulle kunna se ut.
Ordföranden ger förvaltningschefen i uppdrag att vidareutveckla synpunkterna
till ett förslag till nämnden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att till Kommunfullmäktige överlämna ovanstående redovisning av hur Barn-och
ungdomsförvaltningen lämnar information till nyblivna föräldrar samt
att till Kommunfullmäktige överlämna information om föräldrautbildning som
Barn-och ungdomsförvaltningen erbjuder genom Dialogforum och de öppna
förskolorna.
Särskilt yttrande
Borgerliga gruppen lämnar särskilt yttrande i ärendet vilket bifogas protokollet.

Barn- och ungdomsnämnden 2003-12-17
Ärende 9: Föräldrautbildning i Barn- och ungdomsnämndens verksamheter

Särskilt yttrande
Undertecknade partier vill här framhålla föräldrarna som de viktigaste personerna i barnens liv. I
svaret på uppdraget från kommunfullmäktige, att se över möjligheterna att erbjuda föräldrar
föräldrautbildning, kan man se förvaltningens svar som att de är nöjda med den situation som är. I ett
samhälle, där mycket är i förändring och olika problem och bruk av droger går allt längre ner i
åldrarna, är föräldrarna den viktigaste faktorn för att kunna vända denna trend. Det har skett så stora
förändringar i barn- och ungdomskulturen under det senaste decenniet att föräldrar kan behöva stöd i
sin roll. Det kan vara stöd i att våga vara förälder till sina barn, att få hjälp för att sätta gränser osv.
Här kan man i föräldragrupper vara ett stöd för varandra. Men ibland måste man få hjälp att komma
igång.
Förvaltningen räknar upp flera goda exempel på vad som görs. Är detta tillräckligt? Vi borgerliga
partier menar att så inte är fallet. Kristdemokraternas motion tar upp några möjligheter för att stödja
och uppmuntra föräldrar, dels genom att uppmärksamma det viktigaste som kanske händer i många
människors liv, nämligen att få barn, dels genom att föräldrarna som gratulationsgåva även erbjuds ett
antal timmars föräldrautbildning. Det är viktigt att fånga upp föräldrar vid tillfällen då de generellt är
mer mottagliga för denna sortens erbjudanden och det är när barnet är ganska litet, när det börjar
förskolan och sedan skolan. Går det att vid den här tiden få igång olika former av föräldragrupper, kan
de vara ett stöd under hela barn- och ungdomstiden.
Vi borgerliga partier har satt som mål för vår kommun att vi ska vara bland de tjugo bästa
kommunerna att leva i för barn och föräldrar. Det räcker inte med att slå sig till ro med att säga att vi
gör mycket. Naturligtvis ska det som görs framhållas för att på det sättet sprida kunskap, men vi som
politiker borde sätta ribban så mycket högre inom detta område som är så viktigt för våra barns
utveckling. Trygga föräldrar ger trygga barn, trygga barn har lättare att ta till sig kunskap. Trygga
föräldrar och trygga barn ger även ett tryggare samhälle.
Vi menar att som i svar på kommunfullmäktiges uppdrag enbart redogöra för vad som görs, utan att
sätta upp mål för framtiden, visar inte på den framsynthet som så väl behövs. Idag behöver många
föräldrar stöd och kan vi ge erbjuda denna möjlighet är det i längden en billig kostnad för att skapa ett
bättre liv för våra barn och ungdomar.
Annicka Engblom (m)
2:e vice ordförande

Jan-Olof Pettersson (fp)
Ledamot

Karin Landquist (kd)
Ledamot

Peter Christensen (c)
Ersättare
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2003.466 002
§ 131
Utökad vidaredelegation - rektorsassistenter och intendenter
Ärendet utgår.
Återkommer vid nämndens januarisammanträde 2004.
________________
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§ 132
Övriga ärenden
P Olsson
S Ohlsson

1.

Frågor kring förskoleverksamheten

Marcel Abedini (mp) ställer frågor om antal barn i de olika förskoleverksamheterna,
genomsnittstider, maxtider, öppethållande m m. Vidare ställes frågor om hur lång
tid barn som längst vistas per dag i förskolan och om detta inte är i strid med barnkonventionen.
Förvaltningschefen meddelar att redovisning regelbundet sker till arbetsutskottet,
men att denna redovisning även kan ges i nämnden.
Ordföranden meddelar att Marcel Abedinis synpunkter och frågeställningar kommer
att tas in i diskussionerna kring kvalitet i förskolan.
___________________
2.

Annonsering

Markus Alexandersson (s) ställer frågor om utannonsering.
___________________

18 december 2003 24

§ 133
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2002.201 026
§ 174
Redovisning av ”Den goda arbetsplatsen”

Kommunstyrelsen

2003.104 619
§ 177
Förslag till ny skolplan för åren
2004-2006 (BUN)

Kommunfullmäktige

2003.238 042
§ 133
Budget 2004 och planer 2005-2006 för
Karlskrona kommun

Idrotts- och fritidsnämnden

2003.94 049
§ 93
Terraqotta´s fortsatta framtid

Arbetsmiljöverket

2003.338 291
Besked efter inspektion den 6 och 12
november 2003 i Fridlevstads skola

Arbetsmiljöverket

2003.339 291
Besked efter inspektion den 3 och 6
november i Östra Torpskolan

Sturkö lokala styrelse

Protokoll daterat 2003-11-03

Utbildningsförvaltningen

Elevläsårstider 2004/2005 för Karlskrona
kommuns gymnasieskolor

Tekniska nämnden

§ 78
Sammanträdesplan för 2004

Kulturnämnden

Sammanträdesplan för 2004

Handikappnämnden

Sammanträdesplan för 2004

_________________
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§ 134
Tack och julhälsningar
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och ersättare för ett bra samarbete och ett
gott klimat i nämnden. Han ser det positivt med både nya och gamla ledamöter som
är engagerade och skapar många diskussioner.
Ordföranden framför ett tack till all personal för ett gott arbete under året.
Ordföranden önskar samtliga en skön och avkopplande helg och Ett Gott Nytt År.
Annicka Engblom tackar ordföranden, ledamöter och ersättare för det gångna
året och tackar även förvaltningens tjänstemän med en önskan om en God jul
och Ett Gott Nytt År.
Förvaltningschefen tackar ordföranden och nämndsledamöter för ett gott samarbete
och engagemang i många svåra och viktiga frågor under året samt önskar på
förvaltningens vägnar alla en God jul och Ett Gott Nytt År.
____________________

28 januari 2004

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 28 januari 2004
§1

Aktuell information
1. Redovisning av ANT-arbetet
2. Uppföljnings- och utvärderingsplan 2004
3. Köredovisning
4. Redovisning av konsekvenser av beslut i internbudget 2003
5. Handikappolitiska programmet

§2

Delegeringsärenden

§3

Bokslut per den 31 december 2003

§4

Yttrande över promemorian Skriftliga omdömen vid andra betygstillfällen än slutbetyget i grundskolan och specialskolan

§5

Utökad vidaredelegation - rektorsassistenter och intendenter

§6

Syskonförtur i förskoleverksamhet

§7

Kurser och konferenser

§8

Anmälningsärenden

________________

28 januari 2004
Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Länsstyrelsen, Blekingesalen
kl 08.30 - 12.17

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Karin Landquist (kd)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)

Tjänstgörande ersättare

Jens Petersson (s)
Jörgen Aronsson (s)

Ersättare

Anna Sandell (s)
Lennart Svantesson (kd)

Tjänstemän

Per Olsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Anita Ottosson
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Gunilla Ingestad

kurator/utredare

Utses att justera

Bo Palmgren

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-02-09 kl 15.30

Underskrifter

Sekreterare

_______________________________

Ordförande

_______________________________

Justerare

_______________________________

ordförande
2:e vice ordförande

Paragrafer 1-8

_____________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-02-10
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström

1

28 januari 2004

A Eklund
A Ottosson
Akten

2

§1
Aktuell information
1.

Redovisning av ANT-arbetet

2003.254 761

Arbetsutskottet gav 2003-10-09 Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att
redovisa hur skolorna arbetar förebyggande mot alkohol-droger-tobak.
Av redovisningen framgår att samverkansområdena jobbar mycket med information
och diskussion, temaveckor, elevrådsutbildningar, trygghetsgrupper, skolhälsovården, besök av fd missbrukare, samarbete med polisen och ”föräldrar på byn”
samt ibland kyrkan och fritidsgårdarna.
Drogvaneenkäten bearbetas tillsammans med eleverna. Så görs även i samband med
större nyhetsinslag om ANT.
I något samverkansområde är elever i år 8 piloter och utbildar/informerar elever i
år 6.
ANT är ett aktuellt och återkommande ämne i samhällsorientering och biologi.
På frågan vad som behöver bli bättre har samverkansområdena pekat på
attitydförändringar hos föräldrar och elever, samarbete med fältassistent och fritidsgård, tidigare information, ta upp ämnet med föräldrarna redan i förskolan.
Följande samordnade åtgärder och arbetsgrupper finns:
- Karlskrona samlas mot droger. Ett projekt över tiden 2002-09-01 -- 2004-08-31
- Länsstyrelsen har bjudit in till länsövergripande arbetsgrupp som skall stärka
det förebyggande arbetet i skolan
- Stöd och material finns att hämta hos Myndighet för skolutveckling, Folkhälsoinstitutet.
Ledamöterna kommer med förslag på satsningar ifråga om förebyggande
insatser.
Ordföranden föreslår att skolsköterskorna Ann Ohlsson, Jämjö och Birgitta
Bergljung, Sunnadalsskolan bjuds in till nämndens februarisammanträde för att
informera från fältet om hur skolorna arbetar förebyggande med ANT-frågor så att
nämnden får en djupare inblick i verksamheten.
Nämnden beslutar bjuda in skolsköterskorna i enlighet med ordförandens förslag.
____________________
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forts § 1
A Eklund
A Ottosson
Samtl R
I Bergström
Akten

2.

Uppföljnings- och utvärderingsplan 2004

2004.34 619

Uppföljnings- och utvärderingsplan för år 2004 redovisas. Vissa delar återkommer
årligen och vissa delar som avser att komplettera tidigare års kvalitetsarbete.
Uppföljningar/utvärdering som är specifika för år 2004 markeras med *.
Externa uppdrag
Skolverkets SCB-statistik
Redovisning av lokal arbetsplan
Kvalitetssäkring skolhälsovården
Kvalitetsredovisning
Kommunövergripande uppdrag
Personalstatistik
Psykosocial enkät
Sjukfrånvaro
Sammanställning av skyddsarbete/arbetsmiljö
Ekonomi/budget
Budgetuppföljning
Delårsbokslut
Bokslut/verksamhetsberättelser
Barn- och ungdomsnämndens uppdrag
Redovisning av servicenivå avseende förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Uppföljning av barnolycksfall
Verksamhetsbesök på åtta förskolor (tre enskilda och fem kommunala) och fyra
skolor (en friskola och tre kommunala)
Enkät till ett urval föräldrar med barn i förskolan *
Enkät till ett urval barn/elever på fritidshem *
Personalens uppfattning av kompetensutveckling
Attitydundersökning år 5 *
Undersökning avseende skolmaten *
Uppföljning av maxtaxa och andra reformer
Verksamhetsutfall/resultat
Kartläggning av elever med läs- och skrivsvårigheter (enligt policy).
Utvärdering av resultat i svenska, matematik och engelska (enligt policy).
Nationella prov i svenska, matematik och engelska (enligt policy).
Betygsuppföljning.
Tidplan för ovanstående redovisas.
Mall till hälsosamtal kommer att presenteras för nämnden i februari och förslag
till ny arbetsmiljöpolicy kommer under våren eller försommaren.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_____________________
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forts § 1
S Ohlsson
Akten

3.

Köredovisning

2003.102 611

Köredovisning t o m december månad 2003 redovisas. Redovisningen omfattar
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5
år är 32 barn. Samtliga har erbjudits plats på rimligt avstånd, men valt att avvakta
tills eftersökt plats kan erbjudas. Framtida känd väntelista t o m september månad
2004 är 369 barn, varav 42 till kooperativ. Då många barn övergår från förskola till
skolbarnsomsorg i augusti bedöms behovet av platser kunna tillgodoses.
Av den totala kön fram t o m december månad 2004 önskar 55 barn bli placerade
under arbetslöshet och 7 barn bli placerade under föräldraledighet. Dessutom finns 3
barn i passiv kö.
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 5 barn och framtida känd väntelista t o m
september månad 2004 är 18 barn, varav 3 till kooperativ.
Dessutom finns 12 barn i passiv kö.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_________________
P Olsson

4.

Redovisning av konsekvenser av beslut i internbudget 2003

Förvaltningschefen redovisar följande konsekvenser av besluten.
Jämjö-Sturkö

Språksamverkan föreslogs för att förbättra ekonomin. Problemen har lösts med
olika metoder.
Förslag om att skjutsa elever från Ramdala till Sturkö har inte fått någon effekt.
Allmän effektivisering
Skolnedläggningar blev ej aktuella. Förvaltningen försöker i stället planera in
barnomsorg i skolan i den mån det går.
Betygsuppdrag
Gunilla Ingestad har redovisat uppdraget i nämnden. Antalet icke godkända har
halverats till ca 9 %. Det behövs dock en tvåårsperiod för att bättre kunna se
effekterna. Förvaltningen kommer att fortsätta att motivera och stödja eleverna för
att dessa skall uppnå så goda resultat som möjligt.
__________________
5.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera.
__________________
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§2
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Förordnande som vik rektor under tiden 030811-031231

2004.8 023

Förordnande som vik rektor under tiden 040101-040531

2004.8 023

Ersättning vid användning av egen bil i tjänsten

2004.8 023

Förordnande som rektor för tiden 040101-041231

2003.17 023

Lönetillägg för arbete med samordning och ledning av
2003.405 024
förskoleverksamhet i Lyckeby rektorsområde under tiden
040101-040229
Lönetillägg för samordnaruppdrag på Vedebyskolan
under tiden 040101-040630

2004.13 024

Begäran om busskort för elev i år 7, Nättraby avslås

2003.489 623

Beslut om särskilda stödinsatser till Tant Grön AB
januari-juni 2004

S2001.222 606

Beslut om särskilda stödinsatser till Karlskrona
Montessorifriskolas fritidshem januari-juni 2004

S2003.255 630

Begäran om ändrad förskoleplats och taxiresor
Wämö rektorsområde

S2003.285 606

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2003.119 042
P Olsson
S Petersson
I Bergström
Akten

§3
Bokslut per den 31 december 2003
Redovisningen från områdena är ej slutförd ännu, men prognosen visar ett troligt
resultat på plus 1,5-2,0 mkr.
Ordföranden föreslår att ärendet delegeras åt arbetsutskottet för beslut i
februarisammanträde, eftersom redovisning måste ske till kommunstyrelsen
den 12 februari.
Information och diskussion kommer att ske i nämnden vid februarisammanträdet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att delegera åt arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet bokslut per den 31
december 2003.
__________________
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2003.448 610
G Ingestad
A Eklund
Utb dep
Akten

§4
Yttrande över promemorian Skriftliga omdömen vid andra betygstillfällen
än slutbetyget i grundskolan och specialskolan
(Dnr U 2003/4604/S)
Sammanfattning
Barn- och Ungdomsförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade
promemoria.
Skolorna i Karlskrona kommun har sedan flera år långt utvecklade arbetsformer vad
det gäller utformning av individuella utbildningsplaner för varje elev. Detta är ett
prioriterat utvecklingsområde i såväl Barn- och ungdomsnämndens skolplan som i
de lokala skolplaner som respektive rektorsområde upprättat.
Erfarenheterna har genomgående varit positiva, och bestämmelsen om skriftliga
omdömen för elever som inte når godkända betyg har upplevts som en naturlig följd
av dessa arbetsformer.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Barn- och ungdomsförvaltningen bifall till
det redovisade förslaget. Ett tidigareläggande av skriftliga omdömen kan öka
möjligheten att nå de önskade effekterna; tidig och framåtsyftande information som
bidrar till ett fördjupat samarbete mellan skola och hem.
Erfarenheter och motivering
Förslaget till skolplan för Karlskronaskolorna (fastställs av kommunfullmäktige i
januari 2004) omfattar åren 2004-2006.
I denna framhålles vikten av att lyfta fram goda exempel på pågående arbete i
rektorsområdena och att i de individuella utvecklingsplanerna dokumentera och
tydliggöra varje barns lärande och utveckling.
Regelbunden information till elever och föräldrar, tydlighet och framåtsyftande
tänkande samt möjlighet till tidiga stödinsatser är viktigt.
Även om inte alla elever når de kunskaper som behövs för att få ett slutbetyg,
behöver det inte innebära att de saknar kunskaper. Det är viktigt att även dessa
elever får sina insatser och kunskaper dokumenterade.
Under hösten 2003 har en särskild uppföljning genomförts vad det gäller de elever
som riskerar att inte nå betyg med behörighet att söka till gymnasieskolan.
Uppföljningen bygger på bedömningar av de enskilda elevernas behov samt resultat
av olika åtgärder. Den ”framgångsfaktor” som framstår som starkare än någon annan
är en positiv, tät och personlig kommunikation med eleverna och deras föräldrar.
Arbetet med individuella utvecklingsplaner har, enligt både lärare och skolledare,
varit en bra grund för utvecklandet av en sådan kommunikation.
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Av Skolverkets rapport 202 framgår att viktiga faktorer som orsakar att en del elever
inte når skolans mål är brist på förtroendefulla relationer mellan elever och skolans
personal liksom betydelsen av tidiga och tillräckliga stödinsatser samt tydlighet vad
det gäller krav och förväntningar.
Dessa slutsatser stämmer väl överens med resultatet av Barn- och
ungdomsförvaltningens uppföljning.
Utifrån ovanstående bedömer Barn- och ungdomsnämnden att en utvidgning av de

skriftliga omdömena till att omfatta även andra betygstillfällen än slutbetyget kan
vara positiv. Den bör dock kombineras med tydliggörande av syftet i enlighet med
de redovisade motiveringarna:
- Omdömet ska utgå från elevens intresse (tidig och tydlig information, förankrad i
en realistisk och positiv och av eleven vald framtidsplanering), och inte vara en
redovisning av vilka åtgärder skolan erbjudit. På så sätt får omdömet en
framåtsyftande verkan.
- Omdömet ska i första hand redovisa redan inhämtade kunskaper.
- Utformningen av omdömet ska ge möjlighet till flexibilitet – och ska i första hand
stärka elevens självförtroende och motivation.
- Omdömet ska ge en upplevelse av möjligheter och inte begränsningar.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att till Utbildningsdepartementet överlämna ovanstående yttrande över
promemorian Skriftliga omdömen vid andra betygstillfällen än slutbetyget i
grundskolan och specialskolan.
Yrkande
Annicka Engblom (m) yrkar å borgerliga gruppens vägnar att texten avseende
skolplanen tas bort ur yttrandet.
Ajournering
Nämnden ajournerar sig i 5 minuter varefter sammanträdet återupptas.
Yrkanden
Annicka Engblom vidhåller sitt yrkande.
Roland Andréasson (s) och Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
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Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger; tjänstemannaförslaget och
Annicka Engbloms.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition; den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller Annicka Engbloms förslag röstar nej.
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Roland Andréasson (s), Eva-Britt
Dahlström (s), André Gustavsson (s), Eva-Marie Malmgren (s), Jeanette Petersson
(s), Arto Valtonen (v), Jens Petersson (s) och Jörgen Aronsson (s).
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m), Jan-Olof Petersson
(fp), Kerstin Ekberg-Söderbom (fp), Karin Landquist (kd) och Bo Palmgren (c).
Barn- och ungdomsnämnden har med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat
i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat
att till Utbildningsdepartementet överlämna ovanstående yttrande över
promemorian Skriftliga omdömen vid andra betygstillfällen än slutbetyget i
grundskolan och specialskolan, varav framgår att Barn- och ungdomsnämnden
tillstyrker förslaget.
__________________
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2003.466 002
P Olsson
K Edvinsson
I Bergström
Rektorer
Intendenter
Rektorsass.
Akten

§5
Utökad vidaredelegation - rektorsassistenter och intendenter
Förslag
Med anledning av anställning av rektorsassistenter föreslås att förvaltningschefens
vidaredelegation i personalfrågor som f n gäller rektorer, funktionschefer och
intendenter utökas att även omfatta rektorsassistenter.
Vidare föreslås att verkställighetsbeslut som gäller för rektorer, funktionschefer och
intendenter även skall gälla för rektorsassistenter.
Vad gäller arbetsmiljöansvar föreslås att förvaltningschefen får vidaredelegera
arbetsmiljöansvar till intendenter och rektorsassistenter på motsvarande sätt som för
rektorer och funktionschefer.
Vad gäller budgetansvar inom ansvarsområde föreslås motsvarande gälla för
intendenter och rektorsassistenter som för funktionschef och rektor.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta om vidaredelegation till
rektorsassistenter och intendenter enligt ovanstående förslag.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar å borgerliga gruppens vägnar avslag på ärendet.
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Ajournering
Nämnden ajournerar sig 5 minuter varefter sammanträdet återupptas.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger; tjänstemannaförslaget och
Annicka Engbloms avslagsyrkande.
Ordföranden ställer de båda förslaget mot varandra och finner att nämnden
beslutat i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat i enlighet med tjänstemannaförslaget om vidaredelegation till rektorsassistenter och intendenter enligt ovan
redovisat förslag.
Särskilt yttrande
Borgerliga gruppen lämnar särskilt yttrande i ärendet vilket bifogas protokollet.
___________________

Barn- och ungdomsnämnden 2004-01-28
Ärende 6: Utökad vidaredelegation – intendenter och rektorsassistenter

Särskilt yttrande
De fyra borgerliga partierna har under lång tid drivit linjen för en tydlig och förenklad organisation av
förskolan och skolan. Vår grundprincip är att det ska vara en rektor för varje skola och en föreståndare
för varje förskola. Undantag kan göras för mindre enheter, där man kan vara rektor för flera sådana.
Undantag kan även göras för glesbygdsskolor, där andra lösningar kan vara att föredra. Den bärande
idén ska vara att varje enhet ska få reella möjligheter att utforma och påverka sin arbetssituation. För
det krävs det en mycket mer långtgående decentralisering än dagens. Något som är högst avgörande
för utvecklingen av verksamheterna.
Vi har länge efterlyst en välbehövlig genomlysning av nuvarande organisationsstruktur för att finna
mer effektiva och flexibla sätt att bedriva verksamheten. I efterdyningarna av stråkmodellens
införande och påstådda avskaffande råder dock fortfarande otydlighet ute i skolorganisationen vad
gäller ledningsstruktur och ansvarsfördelning.
Vi menar att förslaget till utökad vidaredelegation för intendenter och rektorsassistenter ytterligare
förvirrar ansvarsbilden, både för berörda inom verksamheten och för allmänheten. Hur rektor väljer att
fördela arbetsuppgifter internt är det inte upp till politikerna att avgöra. Däremot är det enligt vår
mening rektor, och enbart rektor, som ska svara för verksamheten gentemot Barn- och
ungdomsnämnden.

Annicka Engblom (m)

Karin Landquist (kd)

Jan-Olof Pettersson (fp)

Bo Palmgren (c)
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2004.35 611
A Ottosson
Plan funkt
Rektorer
Intendenter

Rektorsass
Adm centrum
Akten

§6
Syskonförtur i förskoleverksamhet
Bakgrund
Skälet för att införa syskonförtur är att ge syskon möjlighet att få följas åt vid
förskoleplacering. Föräldrar ska inte behöva ”dela på syskon” vid placering i
förskola eller familjedaghem. Förtur ger dock inga garantier för att syskon får plats
på samma förskola eller i samma familjedaghem. Tillgång till plats i kombination
med förtur är förutsättningar för att syskon ska få plats inom samma enhet.
Förslag till syskonförtur
Så länge barn står i kö för placering i förskoleverksamhet är ködatumet det som styr
var och när placering kan göras. Syskonförtur gäller för övriga förskolebarn i
familjen så snart ett av barnen fått plats i förskola eller familjedaghem. Syskonförtur
gäller oavsett barns placering i syskonskaran
Förtur till plats gäller till samma enhet som syskonet är placerat i, oavsett om barnet
får den placering som föräldrarna helst vill ha. Om barn inte får plats enligt önskat
förstahandsval kan föräldrarna välja att stå kvar i omplaceringskö till specifik enhet.
Så snart barnet fått ny placering gäller förtur till samma förskola/familjedaghem för
syskon.
Förturen gäller även för barn som har syskon i allmän förskola.
En konsekvens av att införa syskonförtur är att föräldrar med ett barn kan få svårare
att få barnet placerat på önskad förskola, speciellt i områden som redan idag har
svårt att tillgodose den efterfrågan som finns.
Tjänstemannaförslag
Barn-och ungdomsnämnden föreslås besluta
att syskonförtur ska gälla inom förskoleverksamhet i enlighet med ovan samt
att

syskonförturen ska gälla för placeringar som verkställs from 2004-07-01.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet tillstyrker tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
____________________
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§7
Kurser och konferenser
Den 10 februari 2004 på kvällstid kommer ett seminarium kring IT-frågor att
anordnas på Sunnadalsskolan.
Nämnden ombeds lämna synpunkter till Kurt Edvinsson om olika områden som
önskas belysta.
Arbetsutskottet har lämnat följande punkter/frågor:
- Hur omfattande är personalens datakunskaper?
- Hur används datorer i undervisningen?
- Vad är minimikunskap för de elever som slutar skolan år 9?
Förvaltningschefen skall undersöka möjligheten för friskolorna att delta i
seminariet.
Arto Valtonen (v) framför önskemål om att enkla program för programmering
visas.
Inbjudan skickas ut den 29 januari.
Ordföranden framhåller vikten av att så många som möjligt av nämndens ledamöter
och ersättare deltar i seminariet.
__________________
Presskonferens Teaterföreställning ”1943”
En information från Sunnadalsskolan delas ut till Barn- och ungdomsnämndens
ledamöter. Informationen gäller en inbjudan till presskonferens och visning av
Sunnadalsskolans nya teaterproduktion ”1943”.
Presskonferensen äger rum den 4 februari kl 13.00 och premiären av föreställningen
äger rum den 7 maj kl 13.00 i Sparresalen.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
__________________
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§8
Meddelanden

Kommunfullmäktige

2003.490 040
§ 149
Principer för redovisning av investeringar.

Kommunfullmäktige

2003.179 611
§ 150 Investering i nya förskolelokaler i
Spandelstorp, Tving och Nättraby

Socialnämnden

2003.254 761
§ 193
Delrapport/ettårsavstämning avseende
projektet ”Karlskrona samlas mot droger”.

Skolverket

2003.488 047
Beslut om fastställande av statsbidrag för
bidragsåret 2004.
Karlskrona kommuns har tilldelats 19.194.525
kronor för maxtaxa inom förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg.
Beloppet för kvalitetssäkrande åtgärder inom
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg har
fastställts till 3.046.750 kronor.

Skolverket

2004.21 609
Statistik om slutbetyg från grundskolan våren
2003.

Kommunalförbundet Räddnings- 2003.491 291
tjänsten Östra Blekinge
Brand- och tillsynsprotokoll över
Vedebyskolan.
Länsrätten i Blekinge län

2003.237 623
Länsrätten upphäver Barn- och ungdomsnämndens beslut om skolskjuts avseende
elever som växelvis bor i olika upptagningsområden.

Länsrätten i Blekinge län

2003.283 623
Länsrätten upphäver Barn- och ungdomsnämndens beslut om skolskjuts avseende
elev som växelvis bor i olika upptagningsområden.
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forts § 8
Länsrätten i Blekinge län

2003.322 023
Länsrätten avslår överklagat beslut angående
Barn- och ungdomsnämnden beslut om skolskjuts för elever som växelvis bor i olika
upptagningsområden.

Till Kammarrätten

2003.237 623
2003.283 623
Karlskrona kommun begär prövningstillstånd
av Länsrättsdomar avseende skolskjuts vid
delad vårdnad.

Till Arbetsmiljöverket

2003.358 291
Svar på inspektionsmeddelande AIVÄ
2003/36477 avseende Rosenfeldtskolan.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2003.100 214
Yttrande över detaljplan för Lupinen 12,
Tegelgården.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2003.478 331
Förvaltningens synpunkter på programförslag
avseende Hoglands park.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2003.470 214
Yttrande över detaljplan avseende Karlskrona
5:23, ny förskola på Hästö.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2003.477 331
Yttrande över detaljplan för Bakareboda 1:23
och 1:160, äldreboende.

Marit Olsson

2003.130 046
Redogörelse för studiebesök vid Utmarksskolan (för stipendiemedel från Karlskrona
skolväsendes samfond för lärare).

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2003-11-17.

Ronneby kommun

Läsårstider för förskole- och grundskoleenheterna i Ronneby kommun år 2004/2005.

Sölvesborgs Kommun

Läsårstider för 2004/2005 för grundskola och
särskola i Sölvesborg
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forts § 8
Ros-Marie Ekwall
________________

Ett hjärtligt tack för all vänlig uppvaktning
på hennes högtidsdag.

25 februari 2004

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 25 februari 2004
§9

Aktuell information
1. Information om arbetet mot Alkohol-Narkotika-Tobak i olika
områden
2. Redovisning av sjukfrånvaron
3. Handikappolitiska programmet
4. Bokslut per den 31 december 2003

§ 10 Delegeringsärenden
§ 11 Tillsättning av rektorstjänst i Spandelstorps rektorsområde
§ 12 Integrationsplan för barn- och ungdomsnämnden år 2004
§ 13 Yttrande över laglighetsprövning av bidrag till friskola
§ 14 Yttrande över motion angående förbud mot klädedräkterna niqab
och burqa
§ 15 Kurser och konferenser
§ 16 Övriga ärenden
1. Arbetsmiljörapport 2003
2. Maxtaxan
3. Massmedia
4. Till minne av Sture Petersson
§ 17 Meddelanden
_______________

25 februari 2004
Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunstyrelsens sessionssal
kl 08.30-12.06

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Karin Landquist (kd)
Bo Palmgren (c)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

Jens Petersson (s)
Magnus Manhammar (s)
Jörgen Aronsson (s)
Lennart Svantesson (kd)

fr 09.00

Ersättare

Anna Sandell (s)
Peter Christensen (c)

t o m ll.30 föredragn.

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Anita Ottosson
Lena Dehlin
Ingrid Bergström

barn- o ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
PA-chef
pedagogisk samordnare
personalsekreterare
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Jarl Bengs
Anna-Karin Degerskär
Ann Ohlsson

praktikant PA-funktionen
skolsköterska Vedeby
skolsköterska Jämjö

Utses att justera

Markus Alexandersson

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-03-04 kl 13.30

Underskrifter

Sekreterare

_______________________________

Ordförande

_______________________________

Justerare

_______________________________

1

§§ 9-12 och 14-17
(§ 13 omedelbart justerad
2004-02-25)

_____________________________________________________________________________________

25 februari 2004

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-03-05
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
____________________________________________________________________________________

2

15 februari 2004
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§9
Aktuell information

2003.254 761
A Eklund
A Ohlsson
1.
Information om arbetet mot Alkohol-Narkotika-Tobak i olika områden
A-K Degerskär
Akten
Skolsköterskorna Ann Ohlsson, Jämjö och Anna-Karin Degerskär, Vedeby
informerar om arbetet mot alkohol, narkotika och tobak i sina rektorsområden.
Redan i förskolan har Ann Ohlsson hälsosamtal med föräldrarna, främst angående
passiv rökning. I år 4 har hon hälsosamtal med eleverna. Vid denna ålder har några
testat att röka. I år 5-6 får eleverna mycket fakta och filmer kring rökning.
I år 7 har man hälsotema under 14 dagar koncentrerat kring livsstil, mat, droger,
tobak, miljöpåverkan - mycket fakta och filmer.
I år 8-9 fortsätter hälsoarbetet. I denna grupp finns knappt 10 inbitna rökare.
Med dessa tas frågan om rökavvänjning upp. Det snusas en hel del. Av dem som
använder alkohol är starksprit och hembränt vanligast.
Någon enstaka elev har berättat om erbjudande att köpa hasch.
Ann Ohlsson anser att tobakslagen inte är tillräcklig för att få bukt med snuset
och att hjälp till självhjälp är viktigt.
Anna-Karin Degerskär, Vedeby rektorsområde informerar om ANT-enkäten i
området. Skolsköterskan, kuratorn och fältassistenten har tillsammans diskuterat
hur de skall arbeta med ”tjejgrupper” för att stärka flickorna. Hon har enskilda
samtal med varje individ kring droger. På skolan jobbar man mycket förebyggande,
både i grupp och individuellt. I föräldragruppen samtalar man kring ämnet ”att vara
tonårsförälder” och olika problem som uppstår. I trygghetsgruppen jobbar elever och
vuxna kring olika frågor rörande ANT.
Skolsköterskorna har mycket samarbete med NO-lärarna. I båda områdena tar
lärarna i sina respektive ämnen upp ANT-frågor
Skolsköterskorna upplever att många ungdomar har svårt att se framåt och vilka
skador som kan uppkomma senare i livet. De lever här och nu.
Många tonårsflickor är mycket stressade och har höga krav på sig själva.
Skolsköterskorna upplever dock inte att det är något stort problem med medicinförskrivning av lugnande medel eller sömnmedel. Endast enstaka elever har sådan
medicin och det sker under läkarkontroll.
Enligt sköterskorna har ungdomarna själva önskemålet att ANT-arbetet skall vara
kontinuerligt och inte komma som temaveckor och dylikt.
Ordföranden tackar för informationen. Han redovisar ett pågående arbete på
tjänstemannanivå mellan förvaltningarna, men påtalar att samarbete på politikernivå
också är viktigt.
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L Dehlin
Akten

2.

Redovisning av sjukfrånvaron

2003.363 026

Lena Dehlin redovisar personalnyckeltal för barn- och ungdomsförvaltningen åren
2002 och 2003 fördelat på män och kvinnor enligt nedan.
- Antalet anställda
- Antalet årsarbetare
- Arbetad tid/årsarbetare
- Antalet timanställda arbetad tid/årsarbetare
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad
- Fyllnads/övertid per anställd (timmar)
Vidare redovisas sjukdagar inom barn- och ungdomsförvaltningen år 2002 och 2003
fördelat på män och kvinnor enligt nedan.
- Antal sjukdagar per anställd
- Antal sjukdagar per anställd och månad
- Sjukdagar i frånvarointervaller
- Sjukdagar åldersfördelade
Antalet sjukdagar per rektorsområde år 2002 och 2003 redovisas liksom sjukdagar
per kategori anställda.
Lena Dehlin redovisar vilka olika faktorer som spelar in och insatser som görs både
individuellt och i grupp samt vilka personella resurser som finns.
Jan-Olof Petersson (fp) framför önskemål om en mer genomgripande information
någon gång under året och ordförande påtalar vikten att fokusera på de bakomliggande faktorerna.
Informationen tas till protokollet.
________________
2004.81 731
S Ohlsson
Handikappnämnden
Akten

3.

Handikappolitiska programmet

Solvig Ohlsson redovisar åtgärder kopplade till Handikappolitiskt program år 2003.
Bl a har en Matallergipärm framtagits i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen för att kvalitetssäkra specialkoster.
Utbildning i detta material kommer att ske år 2004.
År 2003 har utbildning i specialkost genomförts via utvecklingscentrum för
matansvariga i förskolor och skolor.
För assistentgruppen i verksamheten har genomförts utbildningar. Utbildningsinsatser pågår även för att utbilda fler specialpedagoger.
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Samarbete med Blekingekommunerna och specialpedagogiska institutet har skett
under året.
Personalen i förvaltningen har deltagit i utbildningar såsom teckenkommunikation,
utbildning om motorik och perceptuell utveckling samt specialanpassade
dataprogram som skall underlätta skolarbetet för barn med funktionshinder.
Fyra personer har deltagit i kursen ”Att skriva lättläst”. Ytterligare några kommer
att delta i kursen 2004.
Resurscentrum finns som stöd och hjälp till personal, kring individer i behov av
särskilt stöd.
AV-centralen har förstärkts med specialpedagogiskt material.
Ett antal lokalanpassningar har gjorts för enskilda elever i samverkan med tekniska
förvaltningen. Sunnadalsskolans ombyggnad har slutförts där bl a tillgängligheten
har beaktats.
Ett arbete har påbörjats med att skriva ett lokalprogram för förskolan.
Den påbörjade satsningen på bättre städmaterial har fortsatt under 2003. En omfattande utbildning för förvaltningens städpersonal har genomförts våren 2003.
Arbetet med att finna lösningar för förbättringar för enskild elev i Rödeby alternativt
Karlskrona simhall pågår.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
________________
2003.119 042
P Olsson
S Petersson
Akten

4.

Bokslut per den 31 december 2003

Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 28 januari 2004, § 3,
uppdragit åt arbetsutskottet att fatta beslut i ärendet avseende bokslut för år
2003.
Arbetsutskottets beslut redovisas. Av bokslutssammandraget för år 2003 framgår att
barn- och ungdomsnämnden disponerat en nettobudget om 718 mkr. Bokslutet visar
en positiv budgetavvikelse om 0,9 % eller motsvarande plus 6,6 mkr.
Investeringsutrymmet har under året varit 8,25 mkr av vilket 7,8 mkr har utnyttjats.
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De största avvikelserna finns inom verksamheterna:
- rektorsområden
+ 2,3 mkr
- lokaler
+ 1,5 mkr
- förvaltning, gemensamma kostnader + 1,0 mkr
- friskolor och enskild verksamhet
+ 0,6 mkr
- särskolan
- 0,4 mkr
- skolskjutsar
- 0,3 mkr
Förutom ovanstående beror det positiva resultatet på sent uppkomna pengar från
kommunledningen för 3:e sjukveckan 0,8 mkr samt på justeringen av semester- och
ferielöneskulden på 0,6 mkr, vilka inte har fördelats ut till rektorsområdena.
Överskottet på lokaler beror bl a på att den planerade utbyggnaden av barnomsorgen
inte kommit igång så som var budgeterat.
Verksamheten Förvaltningsgemensamma kostnader visar överskott av samma
orsaker som lokalbudgeten.
Den nya skolskjutsupphandlingen innebar att kommunens kostnader steg i snitt med
38 %. Viss kompensation har skett. Resursskolorna genererar extra skolskjutskostnader liksom en separat handikappskjuts. Tidigare samordning med särskolan
har fallit bort.
Särskolans underskott beror på ökade kostnader för städ, måltider, taxiresor och
för elever som undervisas i annan kommun samt för ökade lönekostnader.
Friskolornas och den enskilda verksamhetens överskott beror på ett mindre antal
timmar inom fritidsverksamheten och att medel för barn med särskilda behov inte
behövt utnyttjats maximalt.
Investeringsbudgeten har huvudsakligen använts för inköp av utrustning och
inventarier till förskolor och grundskolor samt vid om- och tillbyggnad av
Sunnadalsskolan. Ett 40-tal investeringsprojekt inom storköken har genomförts.
De investeringsmedel som inte nyttjats avser inventarier till nya förskolor som
av olika skäl är försenade, men kommer att startas 2004.
Resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys redovisas.
Budgetavvikelser per rektorsområde och samverkansområde redovisas.
Barn- och ungdomsnämnden lägger informationen till handlingarna.
_________________

25 februari 2004
§ 10
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Bokslut per den 31 december 2003

2003.119 042

Beslut om lön för nyanställd personal; vik förskollärare,
vik rektor, rektor, elevassistent.

2004.46 024

Avskrivning av kundfordringar 2003.

2004.47 049

Avslag på begäran om extra skolskjuts TullskolanMöcklö.

2004.48 623

Särskild undervisningsgrupp för flicka i år 7 i Vedeby
rektorsområde.
Anpassad studiegång för flicka i år 9 i Vedeby rektorsområde.
Särskild undervisning och anpassad studiegång för flicka
i år 9 i Vedeby rektorsområde.
Anpassad studiegång för pojke i år 9 i Vedeby rektorsområde.
Särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång för
flicka i år 8 i Vedeby rektorsområde.
Särskild undervisningsgrupp i viss del för flicka i år 7 i
Vedeby rektorsområde.
Särskild undervisningsgrupp upphör att gälla fr o m den
2004-01-12 då pojke i år 7 i Vedeby rektorsområde flyttas
till Fyruddens resursskola.
Anpassad studiegång en dag/vecka för flicka i år 9 i
Vedeby rektorsområde.
Ledighet beviljas för elev i år 5 i Strömsbergs skola under
tiden 2004-05-06 -- 06-11.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2003.357 023
P Olsson
E Axelsson
S Larsson
A Trulsson
R/Sp
Akten

§ 11
Tillsättning av rektorstjänst i Spandelstorps rektorsområde
Tillsättningen avser tjänst som rektor i Karlskrona kommun med placering i
Spandelstorps rektorsområde. Tjänsten innebär ansvar för förskoleverksamhet och
familjedaghem.
Urvalet har gjorts av presidium och förvaltningschef med deltagande av rektor för
området. Fackliga organisationer har deltagit i intervjuer och slutligt urval.
Resultatet av processen är att Eva Axelsson föreslås erbjudas tjänsten. Eva Axelsson
har förskollärarutbildning, väl vitsordad yrkeserfarenhet och mycket god inblick i
arbetsledningsfrågor och arbetslivsfrågor genom sin fackliga erfarenhet. Hon har
goda förutsättningar att ta vara på och utveckla de kvalitéer som finns i området.
Tillträde avses ske 2004-03-01.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet tillstyrker tjänstemannaförslaget
att Eva Axelsson förordnas som rektor i Karlskrona kommun med placering i
Spandelstorps rektorsområde fr o m 2004-03-01 och tillsvidare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att förordna Eva Axelsson som rektor i Karlskrona kommun med placering i
Spandelstorps rektorsområde fr o m 2004-03-01 och tillsvidare.
________________
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2003.104 619
A Ottosson
I Bergström
Akten

§ 12
Integrationsplan för barn- och ungdomsnämnden år 2004
Förslaget till integrationsplan är ett komplement till Barn-och ungdomsnämndens
skolplan 2004 - 2006.
Integrationsmål
1. Förvaltningsövergripande informationsmaterial ska översättas till de fyra
vanligaste främmande språken i kommunen.
De fyra vanligaste främmande språken i kommunen är albanska,
bosniska/serbokroatiska, arabiska och kurdiska.
De dokument som avses är
- Regler och tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i
Karlskrona kommun samt
- Barnomsorgstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Karlskrona
kommun.
2. För att bryta etniska låsningar och hinder ska varje rektorsområde årligen ge
möjligheter till individuella möten och samverkan mellan barn och ungdomar
med olika kulturell bakgrund.
Målet är att minst en elev-/barngrupp per rektorsområde har getts möjlighet till möte
med barn/ungdomar med annan kulturell bakgrund än deras egen.
3. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de grundläggande värdena. Allt arbete ska
genomsyras av detta. Detta innebär att alla som arbetar för och i skolan måste dela
den värdegrund som uttrycks i läroplanerna och i FN:s barnkonvention.
Värdegrundsarbetet är en ständigt pågående process som verkar på flera plan och i
olika former.
Redovisning av måluppfyllelse av de olika integrationsmålen sker på olika sätt,
t ex i nämndens bokslut, kvalitetsredovisningar och attitydundersökningar.
Centrala insatser för att nå integrationsmålen
Personal inbjuds till idéforum om hur vi kan förankra kommunens måldokument för
etnisk mångfald och barn-och ungdomsnämndens integrationsplan och hur vi kan
sprida erfarenheter och kunskaper mellan olika verksamheter/enheter inom
förvaltningen. Sådana möten ska vara genomförda senast maj 2004, och därefter
bearbetas materialet i rektorsgruppen.
25 februari 2004
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Under våren 2004 erbjuds personalen utbildning som ska ge ökad kunskap för att
aktivt kunna verka för interkulturell förståelse och integration.
Kompetensutvecklingsprogram för hösten 2004 är under arbete och i detta ska
behovet av utbildning för att stödja integrationsarbetet vävas in.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

anta föreslagen integrationsplan som sin egen.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens februarisammanträde.
------------------Yrkanden
Markus Alexandersson (s) yrkar att förslaget återremitteras.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger; tjänstemannaförslaget och
Markus Alexanderssons förslag om återremiss.
Ordföranden ställer proposition om förslaget om ärendet skall avgöras idag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så inte skall ske.
Ordföranden ställer därefter förslaget om återremiss under proposition.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att återremittera ärendet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att

återremittera ärendet för vidare beredning.

__________________

25 februari 2004

11

2003.464 042
P Olsson
S Petersson
Länsrätten i
Blekinge
Akten

§ 13
Yttrande över laglighetsprövning av bidrag till friskola
(Mål 8-04 rotel 3)
Länsrätten i Blekinge län har för yttrande översänt överklaganden betr laglighetsprövning av barn- och ungdomsnämndens beslut angående bidrag till friskolor.
Yttrande
I yttrandet redovisas barn- och ungdomsnämndens beslut från april 2000
om att utifrån en modell som visade grundskolans kostnader till 100 % med ett
schablonmässigt avdrag med 5 % vilket skulle vara den s k skolpliktskostnaden.
Beslutet föregicks av en utredning vari konstaterades svårigheten att beräkna
skolpliktskostnaden. I beslutet ingick att förvaltningen skulle utvärdera
bidragsreglerna vid utgången av 2002.
Vid ingången av 2003 fick Sune Ahlgren i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden
att utvärdera den beslutade bidragsnivån från 2000 tillsammans med representanter
från friskolorna i en referensgrupp. I juni 2003 redovisades utvärderingen för Barnoch ungdomsnämnden som gav förvaltningen i uppdrag att söka långsiktiga
lösningar med friskolorna. Utgångspunkten i samtalen skulle vara att bidragsnivån
till friskolorna skulle vara 85 % av den kommunala skolans undervisningskostnad
från och med 2004. Samtal genomfördes under sommaren och hösten 2003 för att
försöka komma fram till en bidragsnivå som båda parter kunde acceptera.
Under senhösten 2003 strandade dessa samtal.
Sune Ahlgren utgick i sin utvärdering från skollagens krav på likvärdighet mellan
skolformerna. Utredaren beräknade hur mycket den kommunala organisationen hade
kostat om man lagt den efter samma villkor som friskolornas, dvs att när man nått
den nivå på klasserna som man vill ha och utifrån lokalernas beskaffenhet, så får
övriga barn ställa sig i kö till skolan. Med anledning av just skolplikten och kravet
att tillgodose skolgången överallt i kommunen utan orimliga skolskjutsavstånd är det
omöjligt att genomföra, men ger en god bild av kommunens skolpliktskostnader.
Med utvärderingen som grund tog nämnden beslut om ett bidrag till de fristående
skolorna som är likställt med tilldelningen till den kommunala skolan. Bidraget till
de fristående skolorna har reducerats med 13 % för F-klasselev, 7 % för elev i
klasserna 1-6 samt med 12 % för elever i klasserna 7-9 från de ursprungliga 100
procenten med anledning av skolpliktskostnad. Den genomsnittliga sänkningen är
10%.
Som grund för överklagandet hänvisar klagande till § 6 nionde kapitlet skollagen
som säger att bidrag till fristående skola skall bestämmas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning till den egna grundskolan.
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Det bidrag som Karlskrona kommun har beslutat tilldela de fristående friskolorna i
kommunen är på samma grunder som till den egna grundskolan. Oberoende var i
kommunen eller i vilken form en elev får sin undervisning så tilldelas undervisande
skola samma belopp per elev.
I överklagande av beslutet anför klagande att det inte är fråga om likvärdiga
ekonomiska villkor för fristående skolor med hänvisning till att de inte får del av de
s k verksamhetsgemensamma kostnaderna.
Barn- och ungdomsnämnden påtalar att det avdrag om 10 % som görs på den
totalkostnad Karlskrona kommun har för grundskolan, grundar sig på det
övergripande ansvar för alla elevers skolgång som nämnden har. Skolpliktskostnaden motsvarar de verksamhetsgemensamma kostnaderna.
Barn- och ungdomsnämnden hävdar att den resursfördelningsmodell som nämnden
beslutat om från och med 2004 klart visar att de fristående skolorna får likvärdiga
resurser som den kommunala skolan.
Den dom från Kammarrätten i Göteborg som åberopas inte är tillämbar på detta
ärende med hänvisning till att de fristående skolorna får exakt samma belopp som
den kommunala skolan.
Lokalbidraget
Principerna för det lokalbidrag som tilldelas de fristående skolorna är inte ändrat
sedan 2000 och därför anser inte nämnden att de finns fog för prövning av detta.
Genomsnittsbelopp
Avslutningsvis hänvisar klagande till genomsnittbelopp enligt Skolverkets rapport
236. Denna jämförelse är inte relevant. Varje kommun har sin budget, sina
prioriteringar och sina redovisningsprinciper.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens februarisammanträde.
--------------------Efter arbetsutskottets sammanträde har Länsrätten översänt överklagande
avseende nämndens beslut om fritidshemsbidrag vari hävdas att barn- och
ungdomsnämnden i sitt beslut om fritidshemsbidrag frångår de principer som
stadgas både i kommunallag och skollag om likabehandling.
I huvudsak framför klagande tre delar som hon anser Karlskrona kommun för
direkta avsteg i likabehandlingen, vilka kommenteras nedan.

25 februari 2004

13

Fritidsavgiften och avräkning av föräldraavgifter
Barn- och ungdomsnämnden anser inte att den enskilda verksamheten missgynnas
genom att den enskilda verksamheten tar in föräldraavgifterna och därmed får ett
avdrag p det bidrag som ges per timme till fritidshemmen. Det schablonbidrag som
avräknas från bidraget är den procentsats som föräldraavgifterna finansierar av
fritidsverksamheten inom kommunen.
Inte heller anser nämnden att maxtaxesystemet missgynnar den enskilda
verksamheten. Av regeringen proposition framgår att föräldraavgifterna för
skolbarnsomsorg/fritidshem skall vara lika oavsett om den drivs i kommunal regi
eller av annan huvudman.
Lokalkostnader för enskild verksamhet
Barn- och ungdomsnämnden anser inte att de enskilda verksamheter som bedriver
fritidsverksamhet inte får kompensation för lokaler eller mark.
Bidrag till lokaler för fritidshem som är placerade vid de fristående skolorna får sin
lokalersättning via lokalbidrag som utbetalas till den fristående skolan.
Teoretisk modell
Den modell som används för att fördela bidrag mellan olika verksamheter inom
nämnden anser nämnden innehåller de faktiska kostnader som är tillhörande de olika
verksamheterna administration, städ, måltider m m.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att yttra sig enligt ovan samt yrka att överklaganden av beslut i Barn – och
ungdomsnämnden, 2003-12-17 § 127 avslås, med hänvisning att beslutet inte strider
mot kapitel 10 § 8 kommunallagen samt inte heller strider mot skollagen kapitel 2b
§ 10a och kapitel 9 § 6 andra stycket.
Protokollsanteckning
Annicka Engblom (m) meddelar att borgerliga gruppen ej deltar i beslutet i detta
ärende.
Yrkanden
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Eva-Britt Dahlströms bifallsyrkande till
tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att yttra sig enligt ovan samt yrka att överklaganden av beslut i Barn – och
ungdomsnämnden, 2003-12-17 § 127 avslås, med hänvisning att beslutet inte strider
mot kapitel 10 § 8 kommunallagen samt inte heller strider mot skollagen kapitel 2b
§ 10a och kapitel 9 § 6 andra stycket.
Särskilt yttrande
Borgerliga gruppen lämnar särskilt yttrande vilket bifogas protokollet.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
____________________
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2003.486 609
A Ottosson
§ 14
Kommunfullm. Yttrande över motion angående förbud mot klädedräkterna niqab och burqa i
Akten
skolan
Från Sverigedemokraterna har motion kommit angående förbud mot klädedräkterna
niqab och burqa i skolan.
I motionen refereras till en västsvensk kommun där flickor kommit till skolan
iklädda heltäckande klädedräkt; s.k. burqa. Motionären menar att niqab och burqa
mycket påtagligt symboliserar det förtryck som en religiös och fundamentalistisk
kultur utövar mot kvinnor och flickor. Mot bakgrund av läroplanen samt FN:s
barnkonvention och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
föreslår motionären att Kommunfullmäktige ska besluta
att det i kommunens skolor ska vara förbjudet att ikläda sig niqab eller burqa.
Yttrande
I yttrandet hänvisas till Skolverkets ställningstagande i frågan. Skolverket har utrett
frågan och fattat beslut som innebär att skolor har rätt att förbjuda elever att bära
burqa.
Skolverket slår i sin utredning fast att en skolledning har rätt och skyldighet att
ingripa mot religiösa yttringar eller speciella kulturyttringar som kan störa ordningen
och påverka säkerheten eller om skolan inte kan fullgöra sitt pedagogiska uppdrag.
Om yttringarna i annat fall uppfattas som stridande mot grundläggande
demokratiska värderingar är skolans handlingsfrihet och –skyldighet begränsad till
vad som närmast kan beskrivas som undervisning och samtal om värdegrund,
jämställdhet och demokrati. Enbart förbud utan dessa samtal är inte att
rekommendera. Det är viktigt att ingen stängs ute från utbildning och möjlighet att
innefattas i samhällsgemenskapen.
Barn- och ungdomsnämndens ställningstagande
Mot bakgrund av vad som anförs i Skolverkets utredning och det beslut som
Skolverket fattat i frågan kan inte barn-och ungdomsnämnden göra något annat
ställningstagande än Skolverkets.
Motionärens förslag om att kommunfullmäktige ska besluta om ett generellt förbud
mot klädedräkterna niqab och burqa är inte något som barn- och ungdomsnämnden
ställer sig bakom. Möjligheter till förbud finns redan idag, antingen av ordningsskäl,
pedagogiska skäl eller ur säkerhetsaspekter.
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Om användandet av niqab eller burqa uppfattas som stridande mot grundläggande
demokratiska värderingar har skolan skyldighet att undervisa och föra samtal om
värdegrund, jämställdhet och demokrati för att främja aktningen för varje människas
egenvärde.
Ett generellt förbud för kommunens samtliga skolor begränsar skolornas
handlingsfrihet. Varje rektor måste kunna fatta nödvändiga beslut utifrån lokala
förutsättningar i varje enskilt fall. Detta är något som också återkommande framförs
i Skolverkets rapport.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till ovanstående föreslås barn-och ungdomsnämnden besluta
att föreslå Kommunfullmäktige avslå motionen
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens februarisammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat, med hänvisning till
yttrandet
att föreslå Kommunfullmäktige avslå motionen.
________________

25 februari 2004

A Engblom
I Bergström

§ 15
Kurser och konferenser
Annicka Engblom (m) meddelar att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutat medge att hon får delta i konferens i Jönköping den 1 mars.
Kursen benämns Sätt styrande mål, följ upp och utvärdera verksamheten.
Ordföranden meddelar senare vilket konto som skall belastas.
______________
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§ 16
Övriga ärenden
C-U Persson
S Ohlsson
I Bergström

1.

Arbetsmiljörapport 2003

Jan-Olof Petersson (fp) framförde synpunkter på Arbetsmiljörapport 2003
vid arbetsutskottets sammanträde.
Redovisning i ärendet kommer att ske vid arbetsutskottets eller nämndens
sammanträden i mars.
2.

Maxtaxan

Annicka Engblom (m) ställer frågor om effekter av maxtaxan.
Solvig Ohlsson meddelar att inga större skillnader kan märkas sedan förra
rapporten till nämnden.
3.

Massmedia

Bo Palmgren (c) ställer frågor med anledning av artikel i massmedia.
Ordföranden hänvisar till ärendets gång och att nämnden ej kan föregripa
något beslut.
4.

Till minne av Sture Petersson

Med anledning av att förre rektorn Sture Petersson avlidit håller ordföranden
ett minnestal över honom och hans mångåriga gärning inom skolväsendet i
Karlskrona. Han var en man som brann för sin gärning och alltid ställde
barn- och ungdomar i förgrunden. Sture Petersson hade ett förtroendefullt
förhållande både till elever och föräldrar. Under sin tid som rektor ägnade han
mycket tid och kraft åt att bekämpa den spirande nazismen. De sista arbetsåren
hade han en central befattning som samordnare mellan rektorer och barn- och
ungdomsnämnden och startade upp resursskolan där han jobbade med utsatta elever
och elever med invandrarbakgrund.
Både nämnd och förvaltning minns honom som en profil som lämnar ett stort
tomrum efter sig.
_______________
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§ 17
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2004.56 007
§7
Yttrande över revisionsrapport om
granskning av betalningsanstånd och
direktupphandling.

Kommunfullmäktige

1999.445 109
§8
Demokratiutredningens förslag.

Kommunfullmäktige

2003.104 619
§ 13
Skolplan för Karlskrona kommun åren
2004-2006.

Kommunfullmäktige

2003.250 620
§ 15
Svar på motion om inrättande av
jourskolor i Karlskrona.

Skolverket

2004.58 619
Utvärdering av statsbidrag för sommarkurser i teknik för flickor.

Arbetsmiljöverket

2003.358 291
Svar på inspektionsmeddelande
angående Rosenfeldtsskolan.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2003.392 214
Yttrande under granskningsskedet.

_________________

24 mars 2004

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 24 mars 2004
§ 18

Aktuell information
1. Studiebesök
2. Mötesplats Sunna
3. Köredovisning
4. Tillväxt - färdplan näringsliv utbildning
5. Skolutveckling - ÖLA (ärendet utgår)
6. Flicka - Informationskampanj över riket
7. Handikappolitiska programmet
8. Redovisning av sjukfrånvaron

§ 19

Delegeringsärenden

§ 20

Budgetuppföljning januari - februari 2004

§ 21

Utbyggnad inom förskolan

§ 22

Upplösning av reserven 2004

§ 23

Förutsättningar och villkor för start av enskild förskola; föräldrakooperativ

§ 24

Återremitterat ärende angående integrationsplan för barn- och
ungdomsnämnden 2004

§ 25

Kurser och konferenser
- Kvalitetsdag 11 maj
- Inspirationsvecka 14

§ 26

Minnestal Sture Petterssons begravning

§ 27

Meddelanden

_________________

24 mars 2004
Plats och tid

Barns- och ungdomskontoret, Kommunstyrelsens sessionssal
kl 08.30 - 15.44

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Karin Landquist (kd)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)

1

ordförande (frånv del av § 18 + §§ 19-21 föredragn)
1:e vice ordförande (ordf del av § 18 + §§ 19-21 föredr)
2:e vice ordförande (föredragn + tom § 18 beslutssmtr)

ej föredragn

föredragn + beslutssmtr tom § 23

Tjänstgörande ersättare

Jens Petersson (s)
Magnus Manhammar (s)
Lennart Svantesson (kd)
Peter Christensen (c)

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Anita Ottosson
Britt-Christine Arnesson
Lena Dehlin
Ingrid Bergström

barn- och ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
pedagogisk samordnare
personalsekreterare
personalsekreterare
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Ulla Ståhl

rektor/Sunnadals rektorsområde

Utses att justera

Roland Andréasson

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-04-01 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

______________________________

Ordförande

___________________________________________

Justerare

______________________________

Paragrafer 18-27
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Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-04-02
Intygar i tjänsten

Ingrid Bergström
Nämndsekreterare

_______________________________________________________________________________
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§ 18
Aktuell information
1.

Studiebesök

Ordföranden hälsar elever från Thörnströmska gymnasiet välkomna till studiebesök
i nämnden.
_____________
U Ståhl
Diariet

2.

Mötesplats Sunna

Rektor Ulla Ståhl informerar om samarbetet kring Mötesplats Sunna.
Avsikten är att utveckla kontakten och möjligheten till möten mellan föreningsliv,
studieförbund m fl i Karlskrona. Studiecirklar, föreläsningar, temakvällar m m skall
anordnas. Kontakten och dialogen med föräldrar skall utvecklas genom Rädda
Barnens dialogforum.
Vikten av att ordna möten mellan näringslivet, Nyföretagarcentrum, arbetsförmedlingen och kommunens näringslivsenhet poängteras liksom utveckling av
kontaktpersonverksamhet mellan Karlskroniter och flyktingar/invandrare för att
motverka segregation m m.
Mötesplatsen omfattar café, fritidsgård och bibliotek på Sunnadalsskolan.
En samordnare skall anställas under 2 års tid och praktikanter skall kunna hjälpa till
i verksamheten. Skolans lokaler skall användas när de annars står tomma.
Samarbetspartner i Mötesplats Sunna är Karlskronahem, PBA, Migrationsverket,
barn- och ungdomsförvaltningen, kulturförvaltningen, socialförvaltningen, idrottsoch fritidsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och arbetsförmedlingen.
Ordföranden ser mycket positivt på utvecklingen och tackar för informationen och
önskar lycka till i det fortsatta arbetet.
___________________
S Ohlsson
Akten

3.

Köredovisning

2004.123 611

Köredovisning t o m februari månad 2004 redovisas. Redovisningen omfattar
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år
är 70 barn. Samtliga har dock erbjudits plats på rimligt avstånd, men valt att avvakta
tills eftersökt plats kan erbjudas. Ett fåtal har ej fått erbjudande om plats pga sena
ködatum. Framtida känd väntelista t o m november månad 2004 är 424 barn, varav
48 till kooperativ. Då många barn övergår från förskola till skolbarnsomsorg i augusti
bedöms behovet av platser kunna tillgodoses.
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forts § 18
Av den totala kön fram t o m november månad 2004 önskar 74 placering under
arbetslöshet och 9 placering under föräldraledighet. Dessutom finns 5 barn i passiv
kö.
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 8 barn och framtida känd väntelista t o m
november månad 2004 är 21 barn, varav 2 till kooperativ.
1 barn önskas placeras under arbetslöshet. Dessutom finns 12 barn i passiv kö.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
__________________
P Olsson

4.

Tillväxt - färdplan näringsliv utbildning

Förvaltningschefen informerar om ovanstående plan och tillväxt. Han poängterar
vikten av ett bra näringsliv i Karlskrona och en bra tillväxt. Näringslivskontakterna
skall bli bättre. Studiebesöken för lärare i industri och näringsliv skall intensifieras.
Företagarna skall medverka och göra studiebesök i skolan. Studie- och yrkesvägledarna skall ha större samarbete med gymnasieskolan. De skall även delta i träffar
med KFO och Industrigruppen för att skapa större möjligheter till Prao-platser.
Anja Eklund, några rektorer och studie- och yrkesvägledarna jobbar tillsammans för
att förtydliga SYV-verksamheten så att fler känner sig delaktiga i utvecklingen av
Prao-verksamheten.
Studie- och yrkesvägledarna inom gymnasiet, BTH, grundskolan och särskolan
kommer att jobba i nätverk för fortbildning m m.
Även ordförandena i barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och KFO har
stort samarbete för utbyte av erfarenheter och för att skapa ömsesidiga
förutsättningar.
____________________
5.

Skolutveckling - ÖLA

Ärendet utgår.
_______________
P Olsson

6.

Flicka - Informationskampanj över riket

Förvaltningschefen informerar om projektet Flicka som är en kampanj över hela
riket och skall vara kommunövergripande. Projektet Flickas turnébuss kommer till
Karlskrona den 24 augusti 2004. Turnén bygger på lokal förankring och upplägget
är tänkt att genomföras i samarbete med de kommuner som besöks.
Från kommunens sida kommer Malin Hagberg Andersson att hålla i projektet och
knyta förvaltningarna till sig i en arbetsgrupp.
______________________
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forts § 18
7.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att redovisa.
_____________________
L Dehlin

8.

Redovisning av sjukfrånvaron

2004.124 026

Lena Dehlin redovisar sjukdagar per anställd och månad år 2002 och 2003 samt för
januari månad 2004.
Vidare redovisas sjukdagar per anställd och kategori januari 2003 jämfört med januari
2004.
Rehabiliteringsrutiner inom barn- och ungdomsförvaltningen redovisas samt olika
projekt för rehabilitering, både för enskilda medarbetare och grupper.
En P-grupp som består av arbetsgivaren, fackliga organisationer och kommunhälsan
har regelbundna träffar för att kartlägga och diskutera åtgärder för arbetsgrupper i
farozonen.
En regelbunden dialog på arbetsplatsträffar och vid medarbetarsamtal är viktig, både
för den enskilde och arbetsledaren så att åtgärder kan vidtas i ett tidigt skede.
P-gruppens planer för år 2004 redovisas, vilka inkluderar både förebyggande
åtgärder, kartläggning av korttidsfrånvaron och underlättande åtgärder för att medarbetarna skall kunna jobba till pensioneringen.
En kommunövergripande hälsogrupp jobbar med en rehabiliteringspärm där alla
rutiner och verktyg för rehabiliteringsarbete skall ingå.
Informationsmaterial om rehabiliteringsutredning, arbetslivsinriktad rehabilitering
m m delas ut.
Informationen tas till dagens protokoll och ordföranden tackar för redovisningen.
______________

24 mars 2004

§ 19
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Lönetillägg för tiden 040101-040229 och 0403012004.106 024
041231 för samordning av förskoleverksamhet i Nättraby
rektorsområde.
Lön för nyanställd personal.

2004.46 024

Skolskjutsupphandling våren 2004.

2003.435 623

Beviljande av medel ur Karlskrona samfond för daghems- 2003.130 046
verksamhet till Gomorronsol förskola Rufus.
Beviljad ledighet för elev i år 5 vid Strömsbergs skola
under tiden 040223-040312.
Beviljad ledighet för elev i klass 5, Jämjö västra rektorsområde under tiden 040223-040309.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2004.83 042
P Olsson
S Petersson
K-fullm.
K-styrelsen
Akten

§ 20
Budgetuppföljning januari - februari 2004
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 832,0 mkr
varav kommunbidrag utgör 740,1 mkr. Övriga externa och interna intäkter utgör
91,6 mkr.
Till 13 rektorsområden med förskola - grundskola har, enligt tidigare beslutad
resursfördelningsmodell, delats ut 534,1 mkr.
Ekonomiskt ingångsläge 2004
Barn- och ungdomsnämnden har 2003 disponerat en nettobudget om 718 mkr.
Bokslutet för 2003 visar en positiv budgetavvikelse om 0,9 % eller motsvarande
+ 6,6 mkr.
Investeringsutrymmet har under året varit 8,25 mkr av vilket 7,8 mkr har nyttjats.
De största avvikelserna finns inom verksamheterna rektorsområden, lokaler,
förvaltningsgemensamma kostnader, friskolor och enskild verksamhet, särskolan och
skolskjutsar.
Internbudget/Resursfördelning 2004
Under 2004 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som
togs fram till budget 2001. Modellen skall ge rektorsområdena stabila budgetförutsättningar genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets
start. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis och regleras
ekonomiskt per tertial. Justeringar görs också för att kompensera för de löneökningar
som kommer under året.
Utöver den ordinarie budgeten finns även medel för att delvis täcka det utökade
behovet av barnomsorg på grund av demografiska förändringar dvs ett utökat
födelsetal under slutet av 2002 och under 2003 samt för att täcka den ökade
hyreskostnaden på Sunnadalskolan.
För 2004 har sammantaget 11,5 mkr budgeterats som reserver. En reserv om 4,5 mkr
som säkerhetsmarginal enligt budgetdirektiv samt 7 mkr (1 %) enligt samma direktiv
i enlighet med förslagna rationaliseringsåtgärder, se budget 2004.
Händelser under 2004
Under 2004 har förskolan byggts ut med motsvarande ca 8 avdelningar. Detta har
skett med utökningar i timmar inom befintliga avdelningar och hos familjedaghem
samt vid ett flertal nya avdelningar i bl a Kungsmarken, Mariagården och
Kakelugnen, Spandelstorp och Nättraby.

24 mars 2004

8

Prognos för 2004
En prognos som grundar sig mycket på vad som framkommit i samband med
internbudgetarbetet inför 2004 samt analys av bokslutet för år 2003 pekar på
ett +/-0 resultat för år 2004.
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos före upplösning av reserv
slutar på –1,5 mkr, vilket i sin helhet är hänförligt till rektorsområdena. Orsaker som
anges i rektorsområdena är obalans mellan tilldelade medel och den verksamhet som
bedrivs i rektorsområdena samt för barnomsorg och förskola kända förändringar
under året.
Barnomsorg och förskola
De medel som avsattes av fullmäktige för att täcka den demografiska utbyggnaden
har alla redan tagits i bruk och en omfördelning av medel från reserver inom
förvaltningen har gjorts för att täcka det behov som kan ses under 2004. Totalt 14
mkr av vilket omfördelningar inom förvaltningen gett 6 mkr.
Inför kommande år ses ett fortsatt ökat behov av förskoleplatser utifrån prognos som
bygger på den av kommunstyrelsen antagna befolkningsprognos för Karlskrona
kommun 2003-2012. Fram till i början av 2005 finns behov av drygt 100 nya
förskoleplatser.
Grundskola
I rektorsområdena har arbetet med att hitta anpassningsmöjligheter för att nå en
budget i balans till 2004-12-31 preliminärt slutförts. Vid genomgång med
rektorsområdena har framkommit ett flertal åtgärder som kommer att genomföras.
Åtgärderna utgör en samlad bedömning som skett i samråd med ansvarig rektor.
Åtgärderna innebär i flera fall kvalitetssänkningar. För närvarande finns trots dessa
åtgärder underskott om ca 1,5 mkr vid några av rektorsområdena.
I de ramar som fastställts av kommunfullmäktige för 2004 finns inbakat ett riktat
statsbidrag (ca 5 mkr). Statsbidraget avses gå till personalförstärkningar i skola och
fritidshem. Av det ekonomiska läget i flertalet rektorsområden framgår att möjligheter till personalförstärkningar är begränsad. I denna prognos har förutsatts att
erhållna medel enligt beslutade ramar gäller.
Sammanfattning
I budget för 2004 äskades 19,7 mkr för den demografiska utbyggnaden av
barnomsorgen. Beräkningen av det demografiska behovet har visat sig bli lägre och
kostnaden beräknas vara 14 mkr. Av de 14 mkr har förvaltningen, hittills,
omdisponerat 6 mkr och planerna för den reserv som finns under kommunstyrelsen
på 8 mkr är redan igångsatta.
Kvalitetsmässigt kan anpassningar som görs i rektorsområdena påverka undervisningen och situationen för barn med särskilda behov av stöd negativt. För vissa
rektorsområden finns obalanser kvar.
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Investeringsbudgeten är på totalt 5,9 mkr. Till detta kommer 400 tkr som inte
utnyttjades under 2003 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts.
För den utbyggnad som planeras inom barnomsorgen under året finns ytterligare
investeringsbehov motsvarande 1,6 mkr till inventarier.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1.att överlämna budgetuppföljning för januari – februari 2004 till kommunstyrelsen
2. att hos kommunstyrelsen begära att de 8 mkr som avsatts till demografisk
utbyggnad inom förskolan överförs till nämnden
3.att hos kommunstyrelsen begära att investeringsmedel till motsvarande
7 avdelningar, 0,9 mkr, av de 1,6 mkr som avsatts till demografisk
utbyggnad inom förskolan överförs till nämnden
4.att hos kommunfullmäktige begära att investeringsramen för 2004 utökas med
400 tkr för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts från 2003 i bl a
Skrävle och Tving
5.att hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna
höjning av föräldraavgifterna från idag 2 % till 3 % av inkomsten för barn i
förskoleverksamhet som är placerade 15 timmar per vecka eller mindre samt för barn
som är placerade i enlighet med Skollagens § 6a och § 6b. (Paragraferna avser barn
till föräldrar som är arbetslösa respektive föräldralediga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
__________________
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2003.179 611
P Olsson
S Ohlsson
Tekn förvaltn
Tekn nämnden
Akten

§ 21
Utbyggnad inom förskolan
Behovet av förskoleavdelningar ökar kraftigt i Karlskrona kommun. Under 2003 har
ca 200 nya förskoleplatser tillskapats. En del av de nya förskoleplatserna som
inrättats är provisorium i avvaktan på att permanenta lösningar kan tillskapas på de
orter där efterfrågan finns.
Detta har inneburit att ca 75 föräldrar har valt att avvakta med att placera sina barn i
förskolan vilket i sin tur har inneburit att behovet av förskoleplatser skjutits fram.
Den idag kända kön inför hösten 2004 består totalt av ca 525 barn. I denna summa
ingår ovanstående 75 barn. Med bibehållen efterfrågandeprocent innebär det ca 50
fler platser. Lägger man till en sannolik högre efterfrågandeprocent för de yngre
barnen innebär det ytterligare ca 75 platser.
I augusti flyttar ca 550 barn över från förskola till fritidshem vilket innebär att
motsvarande antal förskoleplatser frigörs.
Behov av förskoleavdelningar
Jämjö
1 förskoleavdelning.
En förskoleavdelning etablerades i Jämjö i hösten 2002. Verksamheten startade i
provisoriska lokaler. Flytten till de ordinarie lokalerna har dock fortfarande inte
skett utan denna förskoleavdelning finns idag i lokaler på Östra Stationsvägen.
Ytterligare en förskoleavdelning föreslås starta i lokalerna på Östra Stationsvägen i
Jämjö from augusti 2004. I samband med att hyreskontraktet på lokalen löper ut
sommaren 2006 flyttas dessa avdelningar till Folkets hus i Jämjö. Dagbarnvårdare
och öppen förskola flyttar till permanenta lokaler i f.d. kommunalhuset.
Ombyggnadskostnad (inkl förbättringar av utemiljön på Östra Stationsvägen)
beräknas till ca 940 000 kronor. Detta innebär en totalhyra för lokalerna i gamla
kommunalhuset på 328 135 kronor/år. Lokalerna kan stå klara för inflyttning augusti
2004.
Wämö området
2 förskoleavdelningar.
Sedan flera år tillbaka har det varit brist på förskoleplatser inom Tullenområdet.
Eftersom elevantalet på Tullskolan minskat under de senaste åren finns det nu
möjlighet att omdisponera ytor inom skolan för att etablera två förskoleavdelningar.
Tullskolan, hus ”Briggen”, byggs om. Bl.a. installeras en hiss och en utemiljö för
förskolebarn tillskapas. För den verksamhet som flyttas från Briggenhuset till övriga
skollokaler görs vissa förbättringar/förändringar i skolan och dess utemiljö.
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En preliminär kostnadsberäkning på ca 3,2 miljoner kronor har gjorts av tekniska
förvaltningen. Detta innebär en hyresökning på 360 100 kronor per år för barn- och
ungdomsförvaltningen. Skol- och fritidsverksamheten flyttas in i övrig skola vid
höstterminens start 2004 medan förskolans lokaler står klara oktober 2004.
Den tillfälliga förskoleavdelningen i en lägenhet i kvarteret Kakelugnen flyttas till de
nya lokalerna på Tullskolan.
Nättraby
2 förskoleavdelningar.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i september 2003 att två förskoleavdelningar
skulle etableras i Villa Fehr, Nättraby. Preliminär kostnadsberäkning på ca 6 miljoner
kronor gjordes av tekniska förvaltningen. När projektet detaljplanerats och
kostnadsberäknats har det visat sig att kostnaden blir avsevärt högre än vad som
beräknats.
En provisorisk förskoleavdelning startade i januari 2004 i öppna förskolans lokaler i
Nättraby. Den öppna förskolan flyttade då till andra provisoriska lokaler i Åstugan i
Nättraby. Denna lösning har gjorts för våren 2004.
En tillgänglig tomt finns enligt gällande detaljplan på Skillingenäs. Då barnunderlaget i närområdet är begränsat är en etablering av förskoleverksamhet på denna tomt
i dagsläget tveksamt.
Tekniska nämnden bör därför få i uppdrag att snarast återkomma med förslag på
annan möjlig etablering av förskola i centrala Nättraby.
I avvaktan på att ytterligare förskoleverksamhet kan etableras i Nättraby bör
möjligheterna till en tillfällig avdelning i Nättraby, from augusti, åter undersökas.
Lyckebyområdet
1 stor förskoleavdelning.
Efterfrågan på förskoleplatser i Lyckeby samverkansområde är mycket stort. Ett stort
antal barn är placerade inom andra områden.
Elevunderlaget på Östra Torpskolan har minskat under de senaste åren. Detta innebär
att lokaler inom skolan kan iordningställas för förskoleverksamhet.
Tekniska förvaltningen har förprojekterat och kostnadsberäknat lokalerna för en stor
förskoleavdelning till ca 410 000 kronor. Hyresökningen för barn- och ungdomsnämnden beräknas till 52 070 kronor per år.
Den nya förskoleavdelningen beräknas kunna starta 1 augusti 2004.
Rödeby
1 stor förskoleavdelning. Förslag: Tillfälliga paviljonger.
Behovet av förskoleplatser i Rödeby är känt sedan tidigare, varför arbetet med att
ändra detaljplaner i området pågår. Denna process är dock lång och efterfrågan på
förskoleplatser växer.
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En större förskoleavdelning föreslås etableras i tillfälliga förskolepaviljonger på
Rödebyskolans tomt, norr om utomhusbadet. Detta måste ses som en tillfällig lösning
eftersom Rödebyskolans tomt redan idag är mycket hårt belastad.
Tekniska nämnden bör parallellt med denna tillfälliga etablering få i uppdrag att
påbörja arbetet med en permanent lösning.
Förhyrning av paviljonger (2 år), iordningställande av mark, utemiljö m m beräknas
kosta 1 mkr i investering och en årlig hyra för Barn- och ungdomsförvaltningen på
ca 900 000 kronor.
Tving
Fullföljande av utbyggnad.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 24 september 2003 att en förskoleavdelning skulle öppna i Tving from augusti 2004.
Iordningställandekostnaden för denna förskola var beräknad till 1,2 miljoner kronor
och en årlig hyreskostnad för Barn- och ungdomsnämnden på 120 000 kronor per år.
Efter anbudsförfrågan står det klart att investeringskostnaden blir betydligt högre än
vad som beräknats. Investeringskostnaden uppgår till 1,9 miljoner kronor vilket
innebär en ökning av årshyran till 173 200 kronor.
Utbyggnaden föreslås fullföljas.
Spandelstorpsområdet
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 24 september 2003 om utökning av
förskoleverksamheten i Spandelstorp med 4 avdelningar. Denna volymökning har
blivit försenad pga ändrade önskemål om utformningen av tillbyggnaden på
Spandelstorpsskolan.
Iordningställandet av Spandelstorps förskola från tillfällig skollokal till förskola
beräknas kosta 1 miljon kronor och innebär en hyresökning för Barn- och
ungdomsförvaltningen med 147 700 kronor.
Övriga förändringar
Tidigare mindre utökningar på Kronotorps förskola (nattis) , dagbarnvårdarna i
Nävragöl samt Annex Blå på Spandelstorps gård förlängs året ut.
Ovan föreslagen utbyggnad av förskoleplatser innebär att behovet av förskoleplatser i
Kungsmarksområdet minskar.
Smörblommans förskola stänger i augusti 2004. Lokalen bör dock finnas kvar i
avvaktan på lösningar av det fortsatt ökade behovet av förskoleplatser.
Inga förändringar planeras i dagsläget på Gullvivans förskola. Denna förskola
bedöms ha bättre fysiska förutsättningar än Smörblomman.
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Sammanfattning
Ovan föreslagna förskoleetableringar innebär en ökning av förskoleverksamheten
med ca 50 platser under hösten 2004. Kostnaden 2004 beräknas till 2,6 miljoner
kronor.
Under våren utökas sedan verksamheten, enligt detta förslag, med ytterligare ca 30
platser.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att en förskoleavdelning etableras i Jämjö enligt förslag
2. att två förskoleavdelningar etableras på Tullskolan enligt förslag
3. att en förskoleavdelning etableras på Östra Torpskolan enligt förslag
4. att en tillfällig förskoleavdelning etableras i Rödeby enligt förslag
5. att ge barn- och ungdomskontoret tillsammans med tekniska förvaltningen
uppdraget att återkomma med förslag på tillfällig förskoleavdelning i Nättraby.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås vidare hemställa hos tekniska nämnden
6. att omgående påbörja arbetet med etablering av två permanenta förskoleavdelningar i Rödeby
7. att omgående föreslå möjlig etablering av två förskoleavdelningar i Nättraby
8. att fullfölja utbyggnaden i Tving till en beräknad kostnad av 1,9 miljoner kronor
9. att genomföra ombyggnaden av Spandelstorps förskola
10. att genomföra av Barn- och ungdomsnämnden ovan föreslagna lokaletableringar.
Yrkanden
Johan Elofsson (m) lämnar följande yrkanden från borgerliga gruppen och framhåller
att yrkandena och tilläggsyrkandena tillsammans är ett helhetsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta:
attsats 1 återremiss
attsatserna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bifall
Tilläggsattsatser:
11. att förvaltningen får i uppdrag att i kontakter med Amiralitetsförsamlingen,
Nättraby- samt Rödebyförsamlingen undersöka möjligheten till drivande av förskoleverksamhet
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12. att förvaltningen får i uppdrag att undersöka kostnaden för köp av två stycken
förskolepaviljonger
13. att förvaltningen får i uppdrag att göra en långsiktig konsekvensanalys av
platsbehovet inom förskole- och skolverksamheten med hänsyn till demografiska
förändringar.
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på
borgerliga gruppens förslag.
Bo Palmgren (c) yrkar bifall till borgerliga gruppens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, dels tjänstemannaförslaget
och dels det borgerliga förslaget och ställer proposition på dessa.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
1. att en förskoleavdelning etableras i Jämjö enligt förslag
2. att två förskoleavdelningar etableras på Tullskolan enligt förslag
3. att en förskoleavdelning etableras på Östra Torpskolan enligt förslag
4. att en tillfällig förskoleavdelning etableras i Rödeby enligt förslag
5. att ge barn- och ungdomskontoret tillsammans med tekniska förvaltningen
uppdraget att återkomma med förslag på tillfällig förskoleavdelning i Nättraby.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås vidare hemställa hos tekniska nämnden
6. att omgående påbörja arbetet med etablering av två permanenta förskoleavdelningar i Rödeby
7. att omgående föreslå möjlig etablering av två förskoleavdelningar i Nättraby
8. att fullfölja utbyggnaden i Tving till en beräknad kostnad av 1,9 miljoner kronor
9. att genomföra ombyggnaden av Spandelstorps förskola
10. att genomföra av Barn- och ungdomsnämnden ovan föreslagna lokaletableringar.
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Barn- och ungdomsnämnden 2004-03-24
Ärende 6: Utbyggnad inom förskolan

Reservation
Rätten att välja barnomsorg tillsammans med möjligheten att starta alternativ sådan ska enligt vår
mening vara grundläggande i hur verksamheten utformas för att möta kommunmedborgarnas
önskemål. För att åstadkomma en grund för ett både större och mer varierat utbud av barnomsorg
behövs det ett antal förändringar av nuvarande utformning.
De borgerliga partierna vill för det första införa etableringsfrihet, dvs. att vem som helst får bedriva
förskoleverksamhet, förutsatt att de uppfyller de krav på kvalitet som nämnden sätter upp. Vi menar att
på detta sätt öppnas fältet för fler intressenter än enbart kommunala anordnare.
Det behövs även ett annat resursfördelningssystem, det som i dagligt tal kallas barnomsorgspeng.
Med barnomsorgspengen i handen låter man skattepengarna utan omvägar gå direkt till den
omsorgsform föräldrarna och barnet väljer. Genom att införa rätten för föräldrar att välja omsorg
genom barnomsorgspeng skapas även långsiktiga regler, vilket ger möjlighet för såväl föräldrar som
privata utövare att ta initiativ för att möta ett ökat behov.
I samband med ärendet om utbyggnad inom förskolan framförde de borgerliga partierna att det hos
flera församlingar i kommunen finns intresse att bedriva förskoleverksamhet. Vi föreslog därför att
förvaltningen skulle få i uppdrag att kontakta dessa. Majoriteten ställde sig helt avvisande till förslaget.
Detta finner de borgerliga partierna vara högst klandervärt. Dels av den orsaken att man ger kalla
handen åt ett vällovligt initiativ, dels att kommunen på detta sätt skulle kunna använda
investeringspengar till t.ex. kvalitetshöjningar istället för till plank och bräder. I jämförelse med andra
kommuner ligger nämligen Karlskronas lokalkostnader långt över genomsnittet.
De borgerliga partierna efterlyste också en mer långsiktig konsekvensanalys av det framtida
platsbehovet inom förskole- och skolverksamheten. Även till detta ställde sig majoriteten avvisande.
Med hjälp av befolkningsprognoserna, årligen framtagna av Kommunledningsförvaltningen, skulle en
beredskap kunna byggas upp för att möta framtida förändringar i demografin. Kommuninvånarna
skulle på så sätt i mindre utsträckning behöva bidraga finansiellt till dagens dyra
”brandkårsutryckningar”, dvs. snabb utbyggnad av kommunala förskolelokaler till ett högt pris och
med kort framförhållning vad det gäller nyttjande.
Karlskrona 2004-03-24
För ledamöterna i borgerliga gruppen (m, c, kd)
Johan Elofsson (m)
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2003.464 042
P Olsson
S Petersson
I Bergström
Akten

§ 22
Upplösning av reserven 2004
I beslut om internbudgeten som barn- och ungdomsnämnden tog den 17 december
2003 § 127 fastlades det en reserv till nämnden om 4,5 mkr.
Reserven har bl a till uppgift att under 2004 täcka ett utökat behov av insatser inom
barnomsorgen samt att täcka oförutsedda förändringar i elevantal, sammansättning,
omflyttning mm inom rektorsområdena, vilket förvaltningschefen har delegation för
enligt ovannämnda beslut.
I det förslag till utbyggnad inom förskolan som presenteras har beräkningar gjorts
som visar på att den tilltänkta utbyggnaden kommer att kosta ca 14 mkr under 2004,
vilket medför att den reserv som avsatts om 4,5 mkr tillsammans med de medel som
avsatts under kommunstyrelsen 8 mkr för förskoleutbyggnad 2004 samt den del av
1% reserven, 4 mkr, som även den var riktad till förskoleutbyggnad genererar ett
överkott om ca 2,5 mkr.
Av dessa 2,5 mkr begär barn- och ungdomsförvaltningen att få upplösa 2,0 mkr redan
under våren, senast den 30 april 2004, för att till rektorsområdena tillföra medel som
kan ge kvalitetsförbättringar i skolan samt för att kompensera de övertimmar som
förskolorna producerar mot budget och för att stimulera en effektivare lokalhantering.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att 2 mkr ur nämndens reserv används för kvalitetsförbättringar i skolan samt
för att kompensera de övertimmar som förskolorna producerar mot budget och för att
stimulera en effektivare lokalhantering.
Yrkanden
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget samt yrkar
följande tilläggsattsats:
att barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vid nämndens
junisammanträde återrapportera hur medlen använts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att 2 mkr ur nämndens reserv används för kvalitetsförbättringar i skolan samt
för att kompensera de övertimmar som förskolorna producerar mot budget samt för
att stimulera en effektivare lokalhantering
att uppdra åt förvaltningen att vid nämndens junisammanträde återrapportera hur
medlen använts.
_________________
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2003.420 630
A Ottosson
S Petersson
S Ohlsson
Akten

§ 23
Förutsättningar och villkor för start av enskild förskola; föräldrakooperativ
Vid medgivande om tillstånd för och bidrag till föräldrakooperativ förskola skall
vid handläggning av ansökan beaktas om kommunen kan lösa behovet av
förskoleverksamhet i etableringsområdet inom befintlig verksamhet. En bedömning
görs av om start av enskild verksamhet påverkar personalsituationen i befintlig
verksamhet; t ex om övertalighet kommer att uppstå.
För att barn-och ungdomsnämnden i sitt planeringsarbete ska ha möjlighet att beakta
nyetablering av förskolor, ska ansökan om bidrag ha inkommit senast den 1 januari
alternativt den 1 augusti.
Tillstånd
Förvaltningschefen beslutar om tillstånd för enskild förskoleverksamhet samt
återkallande av tillstånd.
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ska ligga till grund för bedömning av
kvalitetskraven vid tillståndsprövning av enskilda förskolor. Av ansökan om tillstånd
ska framgå hur förskolan ska arbeta för att uppfylla kraven på god kvalitet och
säkerhet.
Bidrag
Kommunen kan lämna bidrag till enskild förskoleverksamhet om skollagens krav
uppfylls och under förutsättning att förskolans avgifter följer lagstiftningen för
maxtaxan. Förvaltningschefen kan besluta om bidrag ska lämnas till enskild förskola
med upp till ett (1) år. Beslut som omfattar fler än ett (1) år fattas av barn-och
ungdomsnämnden.
Bidragsbeloppet bör inte oskäligt avvika från kommunens kostnad för motsvarande
verksamhet. Storleken på bidraget fastställs för ett kalenderår i taget och beslutas
ensidigt av barn-och ungdomsnämnden.
Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet för bidragsfinansierad enskild verksamhet åvilar bidragsmottagaren.
Skadeståndsansvar
Vid bidragsfinansierad enskild verksamhet åvilar skadeståndsansvaret
bidragsmottagaren. Huvudmannen ska ha ett heltäckande försäkringsskydd för
verksamheten.
Arbetsgivaransvar
Bidragsmottagaren har i egenskap av huvudman för den enskilda förskolan
arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar.
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Placering av barn i föräldrakooperativ förskola
Placeringar av barn i föräldrakooperativet skall göras enligt följand kriterier:
- verksamheten skall vara öppen för alla; dvs icke diskriminerande
- föräldrarna skall vara medlemmar i föreningen
- barnet skall vara anmält till kommunens barnomsorgskö varifrån placeringar sker
enligt gällande regelverk.
Tillsyn
Enskilda förskolor står under tillsyn av den kommun där verksamheten bedrivs.
Kommunen har rätt att inspektera verksamheten och får inhämta de upplysningar och
ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.
Vid tillsyn bedöms om brister finns som påverkar förskolans tillstånd.
Avveckling av enskild förskola.
Kommunen har inget arbetsgivaransvar för personal i enskild verksamhet.
I händelse av att förening som driver enskild verksamhet upplöses, omplaceras barn
som är placerade i denna till annan förskoleverksamhet. Detta sker med samma förtur
som när kommunal verksamhet upphör.
Tjänstemannaförslag
Barn-och ungdomsnämnden föreslås besluta
att redovisade förutsättningar och villkor ska gälla för start av enskild förskola;
föräldrakooperativ.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Särskilt yttrande
Arto Valtonen (v) lämnar särskilt yttrande, vilket bifogas protokollet.
________________

Ärende:

Särskilt yttrande

I samband med att frågan om föräldrakooperativa förskolor väcktes i BUN
efterlös undertecknad en allmän analys av vad skillnaderna är mellan
kommunala förskolor och föräldrakooperativa. Jag uppfattade även utifrån
mötet i BUN att en sådan analys skulle göras.
Några frågeställningar som kunde vara aktuella för en sådan analys var att
fundera på vad som hände med vem som har ansvar för arbetsmiljö, vad som
händer med offentlig insyn (offentlighetsprincipen) och om
föräldrakooperativ passar för alla. Jag undrade även hur kontinuiteten och
kunskapsöverföringen sker, då föräldrarna efter några år försvinner ur
kooperativet när deras barn kommer upp i skolåldern.
Min utgångspunkt med att belysa dessa och eventuella andra skillnader är och
har varit att identifiera och diskutera problem/möjligheter. Först därefter
är det enligt mitt tyckande lämpligt att se hur man ska bygga upp den nya
modellen med föräldrakooperativ, det vill säga "regelverket".
Utifrån eget huvud och kunskap kan jag befara, därmed inte sagt att detta är
en universiell sanning, att det för ett föräldrakooperativ kan vara
problematiskt att hantera personal- och arbetsmiljöfrågor, då man som medlem
i ett föräldrakooperativ gör arbetet på sin "fritid". Jag hyser även en
farhåga att de som blir nyttjar möjligheten att bilda föräldrakooperativ är
de "driftigaste", snarare än den ensamstående mamman/pappan.
Med en analys hade förmodligen flera av dessa frågeställningar kunnat
belysas i ett tidigt skede och därmed hade det givits möjlighet att parera
för dessa problem. Eftersom föräldrakopperativ har funnits under flera år,
bland annat i vår egen kommun, så bör det finnas erfarenheter och även
forskning att ta del av.
En analys hade även, vill jag påstå, kunnat visa på "goda" skillnader mellan
de olika driftsformerna, då föräldrakooperativ lockar fram föräldrarnas
kunnande och engagemang.
Jag kan bara beklaga att analysen inte gjordes. I en förlängning innebär det
att man i det politiska rummet alltid ska se till att ha skriftligt på vad
som utlovas.
Arto Valtonen
Ledamot BUN för vänsterpartiet i Karlskrona
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2003.104 619
A Ottosson
C Höglund
Akten

§ 24
Återremitterat ärende angående integrationsplan för barn- och
ungdomsnämnden 2004
Anita Ottosson redovisar hur det återremitterade ärendet beretts.
Förslag till integrationsplan redovisas. Integrationsplanen är ett komplement till barnoch ungdomsnämndens skolplan 2004-2006 och skall genom attitydundersökningar
visa på ständiga förbättringar avseende de områden som berör skolplanens
integrationsdirektiv.
Integrationsmål
1. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de grundläggande värdena. Allt arbete ska
genomsyras av dessa. Detta innebär att alla som arbetar för och i skolan måste dela
den värdegrund som uttrycks i läroplanerna och i FN:s barnkonvention.
2. Förvaltningsövergripande informationsmaterial ska översättas till de fyra
vanligaste främmande språken i kommunen; engelska, albanska, serbokroatiska och
arabiska.
De dokument som avses är
- Barn-och ungdomsnämndens skolplan
- Regler och tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i
Karlskrona kommun
- Barnomsorgstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Karlskrona
kommun.
3. För att bryta etniska låsningar och hinder ska varje rektorsområde årligen ge
möjlighet till individuella möten och samverkan mellan barn och ungdomar med olika
kulturell bakgrund.
4. Barn och ungdomar i Karlskrona ska få kännedom om såväl det egna som andras
kulturarv.
Uppföljnings- och utvärderingsplan
Redovisas i rektorsområdenas kvalitetsredovisningar.
Uppföljning av integrationsdirektiv – möten mellan barn och ungdomar med olika
kulturell bakgrund.
Centrala undersökningar
Attitydundersökning för elever/föräldrar i år 5 och 9 vartannat år.
Årlig uppföljning av informationsmaterial som ska översättas till de fyra vanligaste
främmande språken i kommunen.
Förteckning över goda exempel på utvecklingsarbeten.
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Yrkande
Karin Landquist (kd) yrkar att målet i integrationsplanen skall vara:
Alla barn och ungdomar i Karlskrona kommun ska uppleva gemenskap och
samhörighet oavsett etnisk, kulturell eller social bakgrund och att attitydundersökningar skall vara delmål.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Karin Landquists ändringsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med Karin Landquists förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att som Mål i integrationsplanen ha att alla barn och ungdomar i Karlskrona kommun
ska uppleva gemenskap och samhörighet oavsett etnisk, kulturell eller social
bakgrund
och som Delmål: attitydundersökningar som genomförs vartannat år för skolår 5
respektive skolår 9 ska visa på ständiga förbättringar avseende de områden som berör
skolplanens integrationsdirektiv.
I övrigt beslutar barn- och ungdomsnämnden i enlighet med tjänstemannaförslaget.
________________
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§ 25
Kurser och konferenser
Kvalitetsdag 11 maj
Anita Ottosson informerar om en kvalitetsdag avseende förskolan den 11 maj 2004
på Gullberna. Det blir en heldag för rektorer, verksamhetspersonal, förvaltning och
barn- och ungdomsnämnden i olika konstellationer.
Inbjudan delas ut.
Anmälan om deltagande ska göras senast den 23 april till Anita Ottosson.
___________________
Inspirationsvecka
Schema för vecka 14 som är en inspirationsvecka delas ut. Under dessa dagar
kommer det att handla om exempelvis, NO och miljö, hälsa i olika former.
levandegöra undervisningen, lekens dag, musikens-dansens-teaterns dag.
___________________
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§ 26
Övriga ärenden
1.

Minnestal Sture Pettersson begravning

Bo Palmgren har som representant för barn- och ungdomsnämnden närvarat vid
Sture Petterssons begravning och minnesstund. Kurt Edvinsson och Anja Eklund
representerade förvaltningen.
Bo Palmgren representerade nämnden och i sitt minnestal efter den fina och ljusa
begravningshögtiden höll han ett minnestal där han poängterade Sture Petterssons
känsla för barnen, där hans förhållande till eleverna var unikt. Sture Pettersson var
en färgstark ledare som dessutom förde en framgångsrik kamp mot nazismen i
skolorna.
Ordföranden tackar Bo Palmgren för hans insatser som nämndens representant
vid högtidligheterna.
_____________________
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§ 27
Meddelanden
Tekniska nämnden

2003.358 291
§ 11
Anslagsframställan och investeringstillstånd för förbättringar i Rosenfeldtskolan.

Skolverket

2003.184
Angående ansökan om godkännande och
rätt till bidrag för en fristående grundskola i
Karlskrona kommun, Kunskapsskolan i
Sverige AB.
Beslut: Skolverket avskriver ärendet.

Skolverket

2004.88 619
Angående tillsyn av simkunnighet m m.

Myndigheten för skolutveckling

2004.93 619
Angående mer fysisk aktivitet under skoldagen.

Arbetsmiljöverket

2003.341 291
Svar på inspektionsmeddelande angående
Sunnadalsskolan.

Länsstyrelsen i Blekinge län

2004.94 420
Redovisning av miljömålsarbetet i Blekinge
län.

Länsrätten i Blekinge län

2003.464 042
Yttrande från Helen Svensson m fl över
barn- och ungdomsnämndens yttrande
angående laglighetsprövning av bidrag till
friskola.

Till Länsrätten i Blekinge län

2004.48 623
Karlskrona kommun vidhåller sitt beslut
att ej bevilja extra skolskjuts för elever
mellan Tullskolan och Möcklö.

Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2003.351 214
Yttrande över detaljplan för Munspelet,
20 villor.
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Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.84 214
Yttrande över planprogram för Senoren
9:11, m fl.

Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.87 214
Yttrande över detaljplan för Allatorp 5:1.

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2003-11-17,
2003-12-11 samt 2004-01-28.

_________________

28 april 2004

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 28 april 2004
§ 28

Aktuell information
1. Redovisning av sjukfrånvaron
2. Personuppgiftslagen
3. Handikappolitiska programmet

§ 29

Delegeringsärenden

§ 30

Budgetuppföljning per den 31 mars 2004

§ 31

Återremitterat ärende om IT-strategi i skolan

§ 32

Tillsättning av tjänst som rektor i Jämjö Östra rektorsområde

§ 33

Val av representant till folkhälsoråd

§ 34

Kvalitetsredovisning för år 2003

§ 35

Kurser och konferenser
1. Öppen föreläsning kring positivt föräldraskap
2. Utbildningsdag kring kvalitet i förskolan
3. Teaterföreställning 1943

§ 36

Övriga ärenden
1. Investeringstillstånd Rosenfeldtskolan
2. Försäkringsfrågor m m
3. Reviderad lokalplan

§ 37

Meddelanden

_______________

28 april 2004

1

Plats och tid

Barns- och ungdomskontoret, Kommunstyrelsens sessionssal
kl 08.30 - 11.55

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)

Tjänstgörande ersättare

Jens Petersson (s)
Per Gerdstigen (m)
Lennart Svantesson (kd)
Peter Christensen (c)

ordförande
1:e vice ordförande (fr 09.05)
2:e vice ordförande

t o m 09.50
fr 10.05

Ersättare

Peter Christensen (c)

09.15-10.05

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Eva Magnusson Larsson
Anita Ottosson
Ingrid Bergström

barn- och ungdomschef
kanslichef
PA-chef
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Viveca Syrén-Åkesson

IT-pedagog

Utses att justera

Annicka Engblom

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-05-10 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

______________________________

Ordförande

______________________________

Justerare

______________________________

Paragrafer 28-37

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-05-11
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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§ 28
Aktuell information
L Dehlin
Akten

1.

Redovisning av sjukfrånvaron

2004.124 026

Information om sjukdagar per anställd och månad delas ut.
Redovisningen avser januari-februari år 2002, 2003 och 2004. Resultatet visar
färre antal sjukdagar dessa månader än under föregående år.
Några gånger per år kommer sjuktalen att kompletteras med yrkeskategorier,
genomsnittlig sysselsättningsgrad, fyllnads- och övertid, personalnyckeltal m m.
Även åtgärder och insatser som görs för de sjukskrivna kommer att redovisas vid
dessa tillfällen.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
___________
K Edvinsson
Akten

2.

Personuppgiftslagen

2004.160 005

Personuppgiftslagen (Pul) började gälla den 1 oktober 2001. Lagen reglerar hur
personuppgifter behandlas i vår verksamhet.
Barn- och ungdomsnämnden är ytterst ansvarig för behandling av personuppgifter i
förvaltningen. Kanslichef Kurt Edvinsson är personuppgiftsombud.
Kurt Edvinsson redovisar den information som anställda i förvaltningen har fått
angående personuppgiftslagen, utöver den utbildning som skett om lagen.
Informationen omfattar följande punkter.
- Vad är en personuppgift?
- Vad är behandling av personuppgift?
- Vem är ytterst ansvarig för behandling av personuppgifter i förvaltningen?
- Vad är ett personuppgiftsombud?
- Vem är personuppgiftsombud i barn- och ungdomsförvaltningen?
- Vilka uppgifter har personuppgiftsombudet?
- Varför personuppgiftsombud?
- Vad krävs för att få behandla personuppgifter?
- När får en arbetsgivare behandla personuppgifter?
- Vad är samtycke ur lagens mening?
- Vad är känsliga uppgifter?
- När får man behandla känsliga uppgifter?
- När får man behandla personnummer?
- Vad gäller vid överföring av personuppgifter på internet?
- När skall information om personuppgiftsbehandling lämnas till den registrerade?
- Vilken information skall lämnas ut?
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- Vad gäller vid behandling av uppgifter om elevers hälsa?
- Vad gäller vid behandling av uppgift om elevers modersmål?
- Vad gäller för klasslistor?
- Vad gäller vid publicering på internet?
- Hur länge skall elevuppgifter bevaras i det elevadministrativa systemet?
- Lärares behandling av personuppgifter.
- Anmälan om behandlingar/register.
Kurt Edvinsson redovisar olika register som finns inom förvaltningen.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_______________
3.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera.
_______________
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§ 29
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Vitesföreläggande, elevärende

S 2002.50 606

Ansökan om ersättning till elevs skolgång i utlandet

2004.110 611

Förordnande som tf förvaltningschef den 1 april 2004.

2004.135 023

Beslut om ekonomiskt ansvar samt attesträtt för Säljö
barnkoloni fr o m 1 april 2004 och tillsvidare

2004.159 002

Anställningsavtal för vik rektor under tiden 19 mars 12 april samt 13 april - 31 juli 2004.

2004.32 023

Beviljande av entledigande från tjänst som rektor
fr o m den 1 juli 2004.

2004.149 023

Beslut om lönetillägg för tiden 1 maj - 30 juni samt
1 augusti - 31 december 2004.

2004.158 024

Beviljad ledighet för elev vid Sunnadalsskolan under
tiden 26 maj - 11 juni 2004.
Beviljad ledighet för två elever vid Vedeby rektorsområde
under tiden 29 mars - 23 april 2004.
Beviljad ledighet för elev vid Vedeby rektorsområde under
perioderna 6 februari - 13 februari samt 15 mars - 19 mars
2004.
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 vid Vedeby
rektorsområde fr o m vecka 12 2004 tills utgången av
skolår 9.
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 vid Vedeby
rektorsområde fr o m vecka 12 2004 tills utgången av
skolår 9.
Beslut om anpassad studiegång fr o m vecka 16 t o m vecka
19 2004 för flicka i år 8 vid Vedebyskolan.

4
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2004.83 042
P Olsson
S Petersson
Kommunstyr.
Akten

§ 30
Budgetuppföljning per den 31 mars 2004
Budgetuppföljningen som gjordes per februari 2004 visade att prognosen för barnoch ungdomsförvaltningen per helår skulle sluta på ett nollresultat. Under mars
månad har inte denna prognos förändrats.
Det nollresultat som prognostiserats är under förutsättning att de medel om 8 mkr
som avsatts under kommunstyrelsens reserv för förskoleutbyggnad erhålls enligt
tidigare beslut. I nuläget har förskoleutbyggnad motsvarande 7 avdelningar
genomförts, vilket motsvarar en driftskostnad på ca 10 mkr.
Vid nämndens sammanträde den 24 mars 2004 beslutades att 2,0 mkr av nämndens
reserv skulle fördelas ut till verksamheten till kvalitetsförbättringar inom skolan, för
övertimmar inom förskolan samt till att stimulera en bättre lokalanvändning. Detta
arbete pågår just nu.
Av nämndens investeringsbudget på 5,9 mkr har till mars månad nyttjats 0,6 mkr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per mars månad 2004.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
________________
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2003.465 005
K Edvinsson
V SyrénÅkesson
I Bergström

§ 31
Återremitterat ärende om IT-strategi i skolan
Ärendet utgår för fortsatt beredning. Återkommer vid nämndens majsammanträde.
________________
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P Olsson
E Johansson
A-L Trulsson
S Larsson
Akten
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§ 32
Tillsättning av tjänst som rektor i Jämjö Östra rektorsområde
Till en ledigkungjord tjänst som rektor i Jämjö Östra rektorsområde hade vid
ansökningstidens utgång 10 sökande anmält sig.
I samband med att tjänsten utannonserades angavs bl a följande.
”Vi söker Dig som har pedagogisk utbildning och kompetens, är trygg i din chefsroll,
har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat samt vilja att driva och utveckla
verksamheten. Tjänsten är inriktad mot förskoleverksamheten.”
Efter en första genomgång av de sökandes meriter bedömde presidiet, berörda
rektorer, fackliga företrädare och förvaltningschefen att Ulf Månsson, Elisabeth
Johansson, Ola Gralvik och Birgitta Englund var de fyra mest meriterade. Dessa har
varit kallade till anställningsintervju. Därefter har Birgitta Englund återtagit sin
ansökan.
Vid en samlad bedömning är Elisabeth Johansson, 591002-3323, den bäst lämpade för
tjänsten som rektor inom Jämjö Östra rektorsområde. Hon uppfyller i hög grad de krav
som i annonsen ställs på tjänsteinnehavaren. Hon har ett stort kunnande och bred
erfarenhet av förskoleverksamhet och har också i hög grad de personliga egenskaper
som en rektor behöver besitta.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att förordna Elisabeth Johansson som rektor inom Jämjö Östra rektorsområde
fr o m den 1 juni 2004 och tillsvidare.
Propositionsordning och beslut
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
_______________
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2004.98 001
K Landqvist
Idrotts- o fritidsnämnden
I Bergström
Akten

§ 33
Val av representant till folkhälsoråd
Kommunfullmäktige har uppdragit åt idrotts- och fritidsnämnden att handlägga
folkhälsoarbetet.
En styrgrupp benämnd folkhälsorådet föreslås inrättas, bestående av sex
ledamöter; 3 politiker från kommunen och tre politiker från landstinget.
Från kommunala facknämnder ska idrotts- och fritidsnämnden, miljö-och
byggnadsnämnden samt barn- och ungdomsnämnden utse en representant vardera.
Politikerna utses så att fördelningen på platserna sker enligt principen två
representanter från majoriteten och en från minoritetspartierna från både kommun och
landsting.
Vid sammanträde i idrotts- och fritidsnämnden § 75/03 beslutade nämnden bl a
att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden
att utse vardera en representant till folkhälsorådet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

välja en representant till folkhälsorådet.

Förslag
Ordföranden meddelar, enligt överenskommelse med miljö- och byggnadsnämnden,
att representanten från barn- och ungdomsnämnden skall väljas från borgerliga
blocket.
Annicka Engblom (m) föreslår att Karin Landqvist (kd) utses till representant.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Karin Landqvist (kd) väljes som barn- och ungdomsnämndens representant
i folkhälsorådet.
_________________
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2004.162 619
A Ottosson
A Eklund
R som rapport
Akten

§ 34
Kvalitetsredovisning för år 2003
Anita Ottosson informerar om kvalitetsredovisning för Karlskrona kommun, barnoch ungdomsförvaltningen år 2003.
Barn-och ungdomsförvaltningens verksamhet är fördelad på 12 rektorsområden med
förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Särskolan utgör därutöver ett eget
rektorsområde. Basen i barn- och ungdomsförvaltningens organisation är
rektorsområdet. Helhetssynen på barns och ungdomars lärande är grunden för hur
organisationen utformas.
Förskoleverksamheten omfattade under redovisningsåret 2 500 barn. I grundskolan
och förskoleklassen fanns 6 227 respektive 575 barn fördelade på 35 enheter och i
särskolan var antalet barn/elever 155. I kommunen finns också fem friskolor samt tio
enskilda förskolor, varav några även bedriver fritidshem.
Antalet anställda i barn- och ungdomsförvaltningen uppgick under år 2003 till totalt
1752 årsarbetare.
Kvalitetsredovisningen omfattar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass
och grundskola.
MÅL
Under år 2003 har en ny skolplan arbetats fram som gäller från januari 2004. Fram till
dess prolongerades Skolplan 2000 – 2002.
De kommunala målen finns formulerade som sju prioriterade områden i skolplanen.
Inom respektive område finns åtgärder som ska vidtas på varje rektorsområde. Vissa
åtgärder ska vara genomförda vid en angiven tidpunkt. Övriga är åtgärder som ska
vidtas kontinuerligt.
Prioriterade mål
Enligt gällande skolplan ska barn- och ungdomsnämnden årligen peka ut områden,
som särskilt ska vara föremål för uppföljning eller utvärdering.
Under år 2003 granskas särskilt områdena Barn och ungdomar – inflytande och
ansvar, Lärande och utveckling samt Föräldrar – inflytande och ansvar.
Övriga måldokument
Med hänvisning till den gemensamma utvärderings- och kvalitetsmätningsplan som
barn- och ungdomsnämnden fastställt för 2003 är utöver skolplanen följande
måldokument berörda:
- Barnkonventionen
- Skollagen
- Läroplanerna
- Hälso- och sjukvårdslagen
- IT-strategi (bilaga till skolplanen)
- Personalpolitiskt program
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Organisation för insamling av resultat och utvärdering
Barn-och ungdomsnämnden fastställer årligen en uppföljnings- och utvärderingsplan.
Planen innehåller vissa delar som återkommer varje år, medan andra delar avser att
komplettera helhetsbilden från tidigare års kvalitetsarbete. Övergripande ansvar för
utvärderingsplanens genomförande har den centralt placerade utvecklingsfunktionen.
Detta arbete förutsätter samarbete mellan rektorsområdena och övriga funktioner
inom barn- och ungdomskontoret.
De metoder som används för att inhämta uppfattningar, attityder och värderingar
kring måluppfyllelsen är verksamhetsbesök, enkäter, möten och intervjuer i stor eller
liten grupp samt enskilda samtal. Friskolor och enskild förskoleverksamhet i
kommunen deltar i vissa undersökningar och delges resultaten.
Utöver rapportserien finns material med personalstatistik, redovisning av
sjukfrånvaro, betygsstatistik, sammanställning av resultat från klassdiagnoser årskurs
2, 5 och 7 i svenska, matematik och engelska, grundläggande diagnostiskt prov för
årskurs 1 (höstprovet) samt språktest för 6-åringar, ekonomiska nyckeltal samt
kvartalsvisa redovisningar av kö och efterfrågan till barnomsorg.
Resultat som sammanställs enligt ovan, utgör tillsammans med rektorsområdenas
kvalitetsredovisningar grunden till kvalitetsredovisningen på kommunnivå.
Målområde - Barn och ungdomar, inflytande och ansvar
Generellt ger svaren från eleverna en mer positiv bild av skolan än vid
attitydundersökningen år 2001. Flickors och pojkars svar är överlag samstämmiga
även om flickorna generellt svarar något mer positivt.
Målområde - Lärande och utveckling
Jämfört med kvalitetsredovisningen från år 2002 är årets redovisning mer optimistisk
avseende området Lärande och utveckling. Även om önskemål finns om mer resurser,
så ligger tonvikten mer på vad som har kunnat genomföras och vad som är under
utveckling.
Målområde - Föräldrar, inflytande och ansvar
Genomgående redovisas ett ökat och ökande föräldraengagemang och att föräldrarnas
insyn och delaktighet har blivit större. En bidragande orsak är användandet av
individuella utvecklingsplaner och portfolio som även haft en positiv inverkan på
utvecklingssamtalen. Annat som utvecklat kontakten mellan skola och hem är
elevbok, loggbok och liknande med information från skolan. Dock finns exempel
där språksvårigheter lägger hinder i vägen för föräldrarnas medverkan och insyn.
Målområde Kompetensutveckling
Att skapa resurser för att utveckla kompetens hos personal kommer barnen i
kommunens skolor tillgodo då deras pedagoger blir mer professionella. Mer än
75 % av de som deltog i kompetensutvecklingsdagar är nöjda.
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Mål 3 medel har möjliggjort arbete kring strukturering av den långsiktiga
kompetensutvecklingen. Delaktigheten från rektorsområdena har gjort att
programutbudet varit väl förankrat och grundat i behov eller önskemål från
deltagarna.
SAMMANFATTNING
Årets kvalitetsredovisning tyder på att alltfler enheter börjat hitta strukturerade
former för att redovisa sitt arbete från mål till resultat. En förändring är att de mål
som redovisas till stor del är de som finns i läroplanen och därmed i hög omfattning
formulerade som strävansmål. Arbetslagen diskuterar återkommande resultat kopplat
till mål, och allt fler ser kvalitetsredovisningen som ett verktyg som de har nytta av i
det dagliga arbetet.
I anslutning till att rektorsområdenas kvalitetsredovisningar var klara arrangerades en
dag för fördjupning i arbetet med detta. Syftet med dagen var att ta fasta på att
vi lär av varandra - att kunskap kan skapas i mötet mellan människor. Arrangemanget
skall utvecklas och återkomma vid kommande redovisningar.
Fortfarande saknas Analys och Bedömning av måluppfyllelse i mellan 22 - 26 % av
redovisningarna. Generellt saknas också beskrivningar av hur rektorsområdena
organiserar och systematiserar uppföljning och utvärdering av verksamheten.
Rektorsområdenas kvalitetsredovisningar analyseras och bedöms inom den centrala
utvecklingsfunktionen. De styrkor och brister som framkommit i analysarbetet
återförs till respektive enhet genom återföringsrapport.
Förskoleverksamhet, fritidshem och skolor är komplexa verksamheter med
målsättningar som endast till vissa delar kan brytas ned till en nivå där bedömning
och jämförelse är möjlig.
Kvalitetsredovisningen kommer att ingå i barn- och ungdomsnämndens rapportserie
2004.
Kontaktpolitikerna kan beställa redovisningarna från rektorsområdena per mail av
Ingrid Bergström.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

godkänna och fastställa förvaltningens Kvalitetsredovisning år 2003.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
______________
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§ 35
Kurser och konferenser
1.

Öppen föreläsning kring positivt föräldraskap

En öppen föreläsning med Lars Lindsjö anordnas den 4 maj 2004 kl 19.00-21.00
på Konserthuset i Karlskrona. Föreläsningen handlar om Att våga sätta gränser för
barn och ungdomar. Fri entré.
Inbjudan har skickats ut med handlingarna inför nämndens aprilsammanträde.
_______________
2.

Utbildningsdag kring kvalitet i förskolan

Ordföranden meddelar att konferensen den 11 maj på Gullberna Park,
Utvecklingscentrum, kring kvalitet i förskolan har inställts pga för få anmälda
deltagare. Eventuellt återkommer konferensen till hösten.
________________
3.

Teaterföreställning 1943

Ordföranden påminner om premiären på teaterföreställningen 1943 den 7 maj
kl 13.00 i Sparresalen. Teatern är producerad av Sunnadalsskolans elever.
Inbjudan är utsänd med handlingarna inför aprilsammanträdet.
_________________

28 april 2004

14

§ 36
Övriga ärenden
1.

Investeringstillstånd Rosenfeldtskolan

Förvaltningschefen informerar om framställan om investeringstillstånd för
Rosenfeldtskolan avseende förbättringar i kök m m.
2.

Försäkringsfrågor m m

Förvaltningschefen informerar om att diskussioner pågår med tekniska förvaltningen
om hyressättning, självrisker och ersättningar vid skador, inbrott och dylikt.
S Olsson
I Bergström

3.

Reviderad lokalplan

Jan-Olof Petersson (fp) önskar en genomgång av den lokalplan som fastställdes
år 1999 för en jämförelse med nuläget.
________________
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§ 37
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2003.119 042
§ 48
Miljöbokslut år 2003 för Karlskrona
kommun.

Kommunstyrelsen

2003.119 042
§ 49
Personalbokslut år 2003 för Karlskrona
kommun.

Kommunstyrelsen

2004.83 042
§ 53
Budgetuppföljning februari månad 2004.

Kommunfullmäktige

2004.133 005
§ 37
Investeringstillstånd för migrering av
teknisk plattform.

Kommunfullmäktige

2003.119 042
§ 39
Bokslut år 2003 för Karlskrona kommunkoncern.

Tekniska nämnden

2003.179 611
§ 18
Anslagsframställan och investeringstillstånd
för förskoleutbyggnad m m i Jämjö,
Tullområdet, Lyckeby, Rödeby, Tving,
Spandelstorp och Nättraby.

Myndigheten för skolutveckling

2004.153 619
Beslutsmeddelande om fördelning av bidrag
till sommarkurser i naturvetenskap och
teknik för flickor sommaren 2004.
Myndigheten har beviljat kommunen 15.000
kronor.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2003.470 214
Yttrande i granskningsskedet över detaljplan
för Karlskrona 5:23, ny förskola Hästö.
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Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.131 214
Yttrande i samrådsskedet över detaljplan för
Norra Backe, Verkö.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.134 214
Yttrande i samrådsskedet över detaljplan
för Wattrang 19, ny bio.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.144 214
Yttrande i samrådsskedet över detaljplan
för Annebo 8.

__________________

26 maj 2004

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 26 maj 2004
§ 38

Aktuell information
1. Redovisning av sjukfrånvaron
2. Köredovisning
3. Utbyggnad inom barnomsorgen
4. Information om rektorstjänster
5. Handikappolitiska programmet

§ 39

Delegeringsärenden

§ 40

Återremitterat ärende angående IT-strategi i skolan

§ 41

Delårsbokslut januari - april 2004

§ 42

Förändringar i barnomsorgen i Skrävle

§ 43

Förändringar i barnomsorgen i Torhamn

§ 44

Yttrande över motion angående kommunalt självstyre att själv
bestämma subventionerna inom barnomsorgen

§ 45

Yttrande över medborgarförslag om alla partiers rätt att medverka
i informationsaktiviteter i skolan

§ 46

Fyllnadsval av personalrepresentanter till lokal styrelse i Sturkö skola

§ 47

Kompletteringsval av kontaktpolitiker i nya rektorsområden

§ 48

Kurser och konferenser
1. På tal om flickor och pojkar
2. Seminarium för barn- och ungdomsnämnden och rektorsgruppen

§ 49

Övriga ärenden
1. Mail från Nättraby
2. Pedagogiska måltider

§ 50

Anmälningsärenden

_______________
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Plats och tid

Barns- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 - 14.00

Beslutande

Magnus Johansson (s)
ordförande
Markus Alexandersson (s)
1:e vice ordförande frånv §§ 45-47 föredragn
Annicka Engblom (m)
2:e vice ordförande t o m § 47 föredragn
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
fr o m § 39
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Karin Landquist (kd)
Bo Palmgren (c)
Marcel Abedini (mp)

Tjänstgörande ersättare

Jens Petersson (s)
Magnus Manhammar (s)
Lennart Svantesson (kd)
Reine Svensson (v)
Magnus Manhammar (s)
Jörgen Aronsson (s)
Lennart Svantesson (kd)

Ersättare

§ 38
§ 38 föredragn, §§38-50 beslutssmtr
§§ 39-50
§§ 40-50
§§ 39-47

Tjänstemän

Per Olsson
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Ingrid Bergström

barn- och ungdomschef
planeringschef
ekonomichef
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Viveca Syrén-Åkesson

IT-pedagog

Utses att justera

Eva-Britt Dahlström

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-06-07 kl 10.30

Underskrifter

Sekreterare

______________________________

Ordförande

______________________________

Justerare

______________________________

Paragrafer 38-50

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-06-07
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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§ 38
Aktuell information
L Dehlin
Akten

1.

Redovisning av sjukfrånvaron

2004.124 026

Information om sjukdagar per anställd och månad delas ut.
Redovisningen avser januari-mars år 2002, 2003 och 2004. Resultatet för 2004
visar färre antal sjukdagar dessa månader än under år 2003.
Inventering och insatser kommer att göras för städ- och kökspersonal vad gäller
utrustning m m.
I juni kommer sjuktalen att kompletteras med yrkeskategorier, genomsnittlig
sysselsättningsgrad, fyllnads- och övertid, personalnyckeltal m m.
Även åtgärder och insatser som görs för de sjukskrivna kommer att redovisas.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_______________
S Ohlsson
Akten

2.

Köredovisning

2004.123 611

Köredovisning t o m april månad 2004 redovisas. Redovisningen omfattar samtliga
rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år är 109
barn. Samtliga har dock erbjudits plats på rimligt avstånd, men valt att avvakta tills
eftersökt plats kan erbjudas. Ett fåtal har ej fått erbjudande om plats pga sena
ködatum. Framtida känd väntelista t o m januari månad 2005 är 480 barn, varav 50
till kooperativ. Då många barn övergår från förskola till skolbarnsomsorg i augusti
bedöms behovet av platser kunna tillgodoses.
Av den totala kön fram t o m januari månad 2005 önskar 88 placering under
arbetslöshet och 29 placering under föräldraledighet. Dessutom finns 5 barn i passiv
kö.
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 8 barn och framtida känd väntelista t o m
januari månad 2005 är 29 barn, varav 3 till kooperativ.
4 barn önskas placeras under arbetslöshet. Dessutom finns 12 barn i passiv kö.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
________________
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forts § 38
S Ohlsson

3.

Utbyggnad inom barnomsorgen

Rödeby rektorsområde kommer att nyttja Smörblommans förskola på Kungsmarken
för cirka 1,5 avdelning.
I Nättraby kommer de två verksamheterna att vara kvar tillsvidare, dvs en
förskoleavdelning på Hallengrensvägen och öppen förskola i Åstugan.
Utbyggnaden i Tving blir klar i november. Rektor har önskemål att som provisorium
få nyttja Tvings Folkets hus från augusti.
Därutöver håller tekniska förvaltningen på att se över möjligheterna till alternativa
permanenta lokaler i flera områden.
_________________
P Olsson

4.

Information om rektorstjänster

Förvaltningschefen meddelar följande beträffande rektorstjänster.
- Tjänsten som rektor i Jämjö västra rektorsområde (Ramdala-Skrävle) kommer att
utannonseras.
- Fyra sökande kommer att kallas till intervjuer avseende tjänsten som rektor för
särskolan/resursskolan.
_______________
S Ohlsson

5.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera.
_______________
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§ 39
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Vitesföreläggande - sekretessärende

S2002.50 606

Beslut om anpassad studiegång för elev i år 7 i
Jämjö Östra rektorsområde

2004.4003 606

Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9 i
Rödeby samverkansområde fr o m tiden 2003-03-01
och tillsvidare
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 8 i
Rödeby samverkansområde under tiden 2003-09-20
- 2004-05-04
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 8 i
Rödeby samverkansområde under tiden 2004-03-29
- 2004-04-23
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 8 i
Rödeby samverkansområde fr o m 2004-03-29
och tillsvidare
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9 i
Rödeby samverkansområde fr o m 2004-03-31
och tillsvidare
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 8 i
Rödeby samverkansområde under tiden 2004-04-01
- 2004-04-22
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 8 i
Rödeby samverkansområde under tiden 2004-04-15
- 2004-05-15
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 8 i
Rödeby samverkansområde under tiden 2004-04-16
- 2004-05-23
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________

4

26 maj 2004

5

2003.465 005
K Edvinsson
V SyrénÅkesson
Policypärm
Akten

§ 40
Återremitterat ärende angående IT-strategi i skolan
Bakgrund
Utbildningsområdet är ett av de viktigaste insatsområdena i Karlskrona kommun. En
väl fungerande utbildningssektor har betydelse för näringslivs- och sysselsättningsutvecklingen, men är också en viktig faktor för att öka kommunens attraktivitet som
boendeort.
IT har inte kommit för att ersätta den traditionella undervisningen i skolan. Det gäller
istället att hitta en bra balans mellan traditionella arbetsformer och användningen av
den nya informationsteknologin.
Förslaget till nationell IT-strategin redovisas liksom de argument, som talar för att
introducera och investera i IT i skolan:
I förslaget till IT-strategi för skolan redovisas
- Drift
- Organisation/samverkan
- Informationsåtkomst mellan skola/hem/elev, för elever och lärare, skolpersonal
- Säkerhet - Kryptering och autenticiering (inloggning)
- Publicering
- Juridik
- Offentlighet/sekretess, Integritet – PUL – Publicering
- Policy för e-post och Internet
- Lagring
- Personlig dokumentation/Portfolio
- Offentlig e-post
- Licenser
- Pedagogisk och administrativ nytta
- Tillgänglighet för skolpersonal, elever och föräldrar
- Flexibilitet exempelvis genom olika typer av terminaler och uppkopplingsplatser
- Styrning/ledning
IT-strategiska mål
I förslaget redovisas IT-strategiska mål år 2006 för
- Samtliga elever
- Samtliga pedagoger
- Övrig skolpersonal
- Samtliga föräldrar
- System, applikationer och pedagogik
- Tillgänglighet och infrastruktur
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IT-visioner
IT-visioner redovisas omfattande
- utveckling av olika samverkansformer lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt
- organisatoriska förändringar i skolan för att utveckla och möjliggöra ett
flexibelt lärande
- utveckling av tekniska lösningar
- utveckling av IT-enhetens samarbete med andra kommuner
- förankring av förändringar i verksamheten.
Utvärdering och uppföljning
Gemensamma utvärdering/uppföljningar avseende åren 2005-2008 redovisas.
Handlingsplaner
För att de tekniska investeringarna ska få önskad effekt måste strategin säkerställa
en miljö som möjliggör pedagogisk utveckling av IT i skolan. Utvecklingen av IT i
skolan ska bygga på ett kontinuerligt utvecklingsarbete vid varje skolenhet i kommunen.
Ansvar
Ansvaret för IT i skolan fördelar sig enligt nedan.
- IT-tekniker placerade vid kommunens IT-enhet ansvarar för datakommunikation,
nätverk, lagrings- och e-postutrymmen. I datakommunikationen ingår anslutning
mot Internet.
- Rektor har det pedagogiska huvudansvaret inom IT-området och har att se till att
målen i IT-planen uppfylls.
- Pedagogen (arbetslaget) skall identifiera IT-behovet i den egna verksamheten samt
pröva metoder och modeller för att öka IT-användningen i det pedagogiska arbetet.
- Skol-IT-tekniker ansvarar för installationer, uppgraderingar, service på hårdvaror,
- Drifttekniker ansvarar för E-postadministration, bedömningar av kvalitet och
prisvärda köp av hårdvara samt säkerhet.
- IT-pedagoger/IT-utvecklare skall på uppdrag och/eller på eget initiativ stödja den
pedagogiska utvecklingen inom sitt geografiska område, informationsverksamhet,
kompetensutveckling, programrecensioner, licenser, samordning i IT-pedagogiska
frågor.
- IT-ansvarig vid respektive rektorsområde sköter administration av system,
användarkonto, e-postadresser, felsökning/åtgärd, kontakt med IT-tekniker.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslås besluta
att anta ovanstående IT-strategi som inriktning fram till år 2006, samt
att handlingsplaner årligen upprättas och behandlas i samband med internbudget.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens majsammanträde.
-------------------
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Viveca Syrén-Åkesson redovisar de omarbetningar/ändringar som gjorts i texten
efter önskemål av nämnden.
Yrkanden
Reine Svensson (v) och Marcel Abedini (mp) yrkar på återremiss av dokumentet
med följande motivering.
”Dokumentet ska ut på remissrunda till samtliga arbetslag i skolverksamheten. Det
ska tjäna som diskussionsunderlag för och inhämta synpunkter från samtliga berörda.
Tillsammans med dokumentet bör frågor av typen
* Vad vill ni utveckla när det gäller IT?
* Vilka problem ser ni idag när det gäller IT?
skickas med.
När synpunkter kommit in kan ett bättre och väl förankrat dokument tas fram.”
Markus Alexandersson (s), Roland Andréasson (s), Bo Palmgren (c) och Jan-Olof
Petersson (fp) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Bo Palmgren önskar lämna synpunkter på utvärderingen. Dessa kan lämnas till
förvaltningschefen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Votering
Reine Svensson (v) begär votering.
Voteringsproposition
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som biträder tjänstemannaförslaget röstar ja, den som avslår tjänstemannaförslaget röstar nej.
Följande röstar ja:
Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), Jens Petersson (s),
Roland Andréasson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Eva-Marie Malmgren (s),
Jeanette Petersson (s), Johan Elofsson (m), Jan-Olof Petersson (fp),
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp), Karin Landquist (kd), Bo Palmgren (c),
Lennart Svantesson (kd).
Följande röstar nej:
Marcel Abedini (mp), Reine Svensson (v).
Barn- och ungdomsnämnden har med 13 ja-röster och 2 nej-röster beslutat i
enlighet med tjänstemannaförslaget.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att anta ovanstående IT-strategi som inriktning fram till år 2006, samt
att handlingsplaner årligen upprättas och behandlas i samband med internbudget.
Reservation
Reine Svensson (v) och Marcel Abedini (mp) reserverar sig till förmån för eget
yrkande.
_______________

26 maj 2004

9

2004.83 042
P Olsson
S Petersson
Kommunstyr.
Rapport
Akten

§ 41
Delårsbokslut januari - april 2004
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 832,0 mkr
varav kommunbidrag 740,1 mkr. Övriga externa och interna intäkter utgör 91,6 mkr.
Till 13 rektorsområden med förskola - grundskola har enligt resursfördelning delats ut
536,6 mkr.
Ekonomiskt ingångläge 2004
Barn- och ungdomsnämnden har 2003 disponerat en nettobudget om 718 mkr.
Bokslutet för 2003 visar en positiv budgetavvikelse om 0,9 % eller motsvarande
+ 6,6 mkr.
Investeringsutrymmet har under året varit 8,25 mkr av vilket 7,8 mkr har nyttjats.
De största avvikelserna fanns inom verksamheterna: rektorsområden, lokaler,
förvaltningsgemensamma kostnader, friskolor och enskild verksamhet, särskolan och
skolskjutsar.
Internbudget/Resursfördelning 2004
Under 2004 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som
togs fram till budget 2001. Modellen skall ge rektorsområdena stabila budgetförutsättningar genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets
start. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis och regleras
ekonomiskt per tertial. Justeringar görs också för att kompensera för de löneökningar
som kommer under året.
För 2004 har sammantaget 11,5 mkr budgeterats som reserv. En reserv om 4,5 mkr
som säkerhetsmarginal enligt budgetdirektiv samt 7 mkr (1 %) enligt samma direktiv
i enlighet med förslagna rationaliseringsåtgärder.
Händelser under 2004
Under 2004 har förskolan byggts ut med motsvarande ca 8 avdelningar. Detta har
skett med utökningar i timmar inom befintliga avdelningar och hos familjedaghem
samt vid ett flertal nya avdelningar i bl a Kungsmarken, Mariagården och Kakelugnen, Spandelstorp och Nättraby.
Prognos för 2004
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos slutar på -1,5 mkr.
Underskott prognostiseras bl a vid särskolan med anledning av minskade intäkter och
på de centrala kontona. Orsaker till de centrala underskotten är kraftigt höjda
försäkringspremier, ökat storköksunderhåll, minskade intäkter vid utvecklingscentrum, minskade ränteintäkter samt även mindre intäkter inom barnomsorgen i
jämförelse mot budget.

26 maj 2004

10

De medel som avsattes av fullmäktige för att täcka den demografiska utbyggnaden
har redan tagits i bruk och en omfördelning av medel från reserver inom
förvaltningen har gjorts för att täcka det behov som kan ses under 2004, totalt 14 mkr.
Inför kommande år ser vi ett fortsatt ökat behov av förskoleplatser utifrån befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2003-2012. Fram till i början av 2005 finns
behov av drygt 100 nya förskoleplatser.
I de ramar som fastställts av kommunfullmäktige för 2004 finns ”inbakat” det riktade
statsbidraget (ca 5 mkr). Statsbidraget avses gå till personalförstärkningar i skola och
fritidshem. Av det ekonomiska läget i flertalet rektorsområden framgår att
möjligheter till ökad personaltäthet som följd av elevminskningar är begränsad.
I denna prognos har förutsatts att erhållna medel enligt beslutade ramar gäller.
Sammanfattning
I budget för 2004 äskades 19,7 mkr för den demografiska utbyggnaden av
barnomsorgen. Beräkningen av det demografiska behovet har visat sig bli lägre och
kostnaden beräknas vara 14 mkr. Av de 14 mkr har förvaltningen, hittills,
omdisponerat 6 mkr och planerna för den reserv som finns under kommunstyrelsen
på 8 mkr redan igångsatta.
Dessutom har förvaltningen i sin helhet tagit den merkostnad som friskoleavgångarna
ger om ca 4 mkr. Kvalitetsmässigt kan anpassningar som görs i rektorsområdena
påverka undervisningen.
Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten är på totalt 5,9 mkr. Till detta kommer 400 tkr som inte
utnyttjades under 2003 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts.
För utbyggnaden inom barnomsorgen under året finns ytterligare investeringsbehov
motsvarande 1,6 mkr till inventarier.
Av nämndens investeringsbudget har till och med april nyttjats 1,1 mkr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1.att överlämna delårsbokslut för januari – april 2004 till kommunstyrelsen
2.att hos kommunstyrelsen begära att investeringsmedel till motsvarande5,5
avdelningar, 0,7 mkr, av de 1,6 mkr som avsatts till demografisk utbyggnad inom
förskolan överförs till nämnden
3.att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå
nollresultat.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens majsammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
1.att överlämna delårsbokslut för januari – april 2004 till kommunstyrelsen
2.att hos kommunstyrelsen begära att investeringsmedel till motsvarande5,5
avdelningar, 0,7 mkr, av de 1,6 mkr som avsatts till demografisk utbyggnad inom
förskolan överförs till nämnden
3.att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå
nollresultat.
_________________
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2004.202 611
S Ohlsson
Rektor/Jä V
S Petersson
Akten

§ 42
Förändringar i barnomsorgen i Skrävle
Om- och tillbyggnaden av Skrävle skola pågår och ska stå klar i sommar. Detta
innebär bl a att dagbarnvårdarna får en bra lokal där också allmän förskola kan
bedrivas.
Skolledning, föräldrar och personal föreslår att dagbarnvårdarverksamheten och
allmän förskola förändras till en integrerad förskole/fritidshemsavdelning.
Ekonomiskt är denna förändring kostnadsneutral. Förändringen föreslås ske
fr o m den 1 augusti 2004.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att förändra barnomsorgen i Skrävle till en förskola/fritidshemsavdelning
fr o m den 1 augusti 2004.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens majsammanträde.
--------------------Proposition
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
____________
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2004.203 611
S Ohlsson
Rektor Jä Ö
S Petersson
Akten

§ 43
Förändringar i barnomsorgen i Torhamn
Barnomsorgen i Torhamn bedrivs idag dels på personalkooperativet Torlyckan och
dels på Torviken, som är en del av skolan. På bägge verksamheterna finns barn
mellan 1 och 12 år.
Med anledning av personalförändringar och minskning av antalet fritidshemsbarn
till hösten 2004 har skolledningen önskat förändra barnomsorgen på Torviken till en
integrerad förskola/fritidshemsavdelning.
Ekonomiskt är denna förändring kostnadsneutral jämfört med nuvarande
organisation. Förändringen föreslås ske fr o m den 1 september 2004.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att förändra barnomsorgen på Torviken till en integrerad förskola/fritidshemsavdelning fr o m den 1 september 2004.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens majsammanträde.
----------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
_______________
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2004.80 611
S Petersson
§ 44
Kommunfullm. Yttrande över motion angående kommunalt självstyre att själv bestämma
S Ohlsson
subventionerna inom barnomsorgen
Akten
Kristdemokraterna har inkommit med en motion angående kommunalt självstyre att
själva bestämma subventionerna inom barnomsorgen.
I motionen hänvisas till den kommunala självstyrelsen som är en viktig grundprincip i
det svenska styrelseskicket och att det blir allt vanligare med specialdestinerade och
detaljreglerade anslag till kommunsektorn. Vidare hänvisas till att namninsamlingar
och folkomröstningar skett som ett uttryck för frustration över att den barnomsorgsform som valts inte är bidragsberättigad av staten.
Kristdemokraterna vill att kommunstyrelsen tillskriver regeringen om att Karlskrona
kommun får bli en försökskommun där kommunen får rätt att fördela sina egna
subventioner till barnomsorg på ett sådant sätt att det utifrån föräldrarnas önskemål
kan komma alla barnfamiljer till del.
Förslag till yttrande
Förslaget i motionen beskrivs som ett alternativ till maxtaxa. Det innebär att
ersättning till föräldrar som väljer en annan form för sin barnomsorg än den som
kommunen erbjuder skall finansieras genom det statsbidrag som kommunen erhåller
för maxtaxa. Villkoren för att erhålla bidrag är att kommunen tillämpar en taxa för sin
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som ligger inom de ramar som förordningen (SFS 2001:160 ) anger. Finansiering av det som anges i motionen kan
följaktligen inte göras med pengar som erhålls för maxtaxa.
Den verksamhet som föreslås i motionen omfattas inte av det som i skollagen
definieras som förskoleverksamhet. För att ta ställning till om det som föreslås i
motionen kan vara ett alternativ till förskoleverksamhet, krävs ett omfattande
utredningsarbete.
Det är enbart avseende effekterna inom barnomsorgen som det bedöms som en fråga
för barn- och ungdomsförvaltningen.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen bedömer att effekterna inte är utredda och föreslår
barn- och ungdomsnämnden besluta
att till kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan och
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet
vid nämndens majsammanträde.
-------------------------Protokollsanteckning
Annicka Engblom (m) deltar ej i beslutssammanträdet, men framför sitt bifall till
motionen.
Yrkanden
Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m) och Bo Palmgren (c) yrkar bifall till
motionen.
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Markus Alexanderssons bifall till tjänstemannaförslaget mot
Jan-Olof Peterssons m fl bifall till motionen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda
med hänvisning till att barn- och ungdomsförvaltningen bedömer att effekterna inte är
utredda beslutat
att till kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan samt
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
_____________
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2004.107 109

A Ottosson
§ 45
Kommunfullm. Yttrande över medborgarförslag om alla partiers rätt att medverka i
Akten
informationsaktiviteter i skolan
Medborgarförslag har lämnats av Barbro Björklund angående rätten för politiska
partier att medverka i informationsaktiviteter i kommunens skolor.
Förslaget innebär
att Kommunfullmäktige beslutar att alla partier som finns invalda i Karlskrona
kommunfullmäktige, Blekinge Läns landstingsfullmäktige eller Sveriges riksdag
garanteras rätten att, på lika villkor, medverka i informationsaktiviteter i
kommunens skolor.
I förslag till yttrande redovisas att Myndigheten för skolutveckling på regeringens
uppdrag tagit fram skriften ”Politik i skolan”. Skriften ska vara ett stödmaterial för att
främja positiv utveckling av samarbetet mellan skolan och politiska organisationer av
olika slag. Materialet tar sin utgångspunkt i skolans demokratiska uppdrag vars mål är
att få ett samhälle med demokratiska människor som kan och vill rösta.
När det gäller regler för skolans politiska omvärldskontakter menar Myndigheten för
skolutveckling att det framförallt är de medborgliga fri- och rättigheterna, såsom de
uttrycks i grundlagarna, som är av intresse.
De grundlagar myndigheten åsyftar är
- Åsiktsfriheten
- Yttrandefriheten
- Tryckfriheten
- Mötesfriheten.
I yttrandet redovisas vad dessa lagar innebär för skolans del.
Skolans ledning ska medverka till att lagstiftningens intentioner följs och har
samtidigt ett särskilt ansvar för att allmän ordning upprätthålls på skolans område.
Skolans ledning har även ett ansvar för att säkerställa att ingen personal eller elev
upplever kränkningar på skolan.
Barn-och ungdomsnämndens ställningstagande
Med ledning av det som framförs av Myndigheten för skolutveckling är barn- och
ungdomsnämndens ställningstagande att medborgarförslaget inte ska bifallas.
Ansvaret för att skolans uppdrag fullgörs ligger på rektor, och det är på den enskilda
skolan som verksamheten utformas och organiseras för att eleverna ska nå målen i
läroplaner och kursplaner.
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Tjänstemannaförslag
Barn-och ungdomsnämnden föreslås besluta
att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget samt
att yttrande över medborgarförslaget därmed är lämnat.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet tillstyrker tjänstemannaförslaget.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_____________
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2003.67 610
K Edvinsson
I Bergström
Sturkö lokala
styrelse
Akten

§ 46
Fyllnadsval av personalrepresentanter till lokal styrelse i Sturkö skola
Fyllnadsval har förrättats till lokal styrelse för fritidshem, förskoleklass och skola i
Sturkö skola. Valet skedde 2003-11-03 och omfattar tiden fram till 2004-11-01
respektive 2005-11-03.
Lokala styrelsen föreslår följande förändringar avseende personalrepresentanter:
Anders Pettersson föreslås som ordinarie personalrepresentant och Ann Svensson
som ersättare.
Lars-Göran Karlsson har avsagt sig uppdraget som ordinarie personalrepresentant
och Eva Samuelsson föreslås ersätta honom.
Valperioden är enligt stadgarna olika för såväl ledamöter och ersättare som
personalrepresentanter. Perioderna framgår av förteckning bilagd till handlingen.
Nyval/fyllnadsval kommer att ske hösten 2004.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

fastställa styrelsens förslag till personalrepresentanter för Sturköskolans
lokala styrelse

att

mandatperioden omfattar tiden fram till 2004-11-01 respektive
2005-11-03.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet tillstyrker tjänstemannaförslaget.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer förslaget till personalrepresentanter för Sturkö
lokala styrelse under ovanstående mandatperiod.
________________
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2003.47 001
B Palmgren
E-B Dahlström
K Landquist
A Sandell
Rektorer
Akten

§ 47
Kompletteringsval av kontaktpolitiker i nya rektorsområden
I och med den förändrade rektorsorganisationen 2003 har två nya rektorsområden
bildats som inte har kontaktpolitiker utsedda, nämligen Vedeby rektorsområde och
Jändelskolans rektorsområde.
Beslutsförslag
För Vedeby rektorsområde föreslås Eva-Britt Dahlström (s) och Bo Palmgren (c) som
kontaktpolitiker.
För Jändelskolans rektorsområde föreslås Anna Sandell(s) och Karin Landqvist (kd)
som kontaktpolitiker.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att välja Eva-Britt Dahlström (s) och Bo Palmgren (c) som kontaktpolitiker
för Vedeby rektorsområde samt
att välja Anna Sandell(s) och Karin Landqvist (kd) som kontaktpolitiker för
Jändelskolan.
________________
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§ 48
Kurser och konferenser
1.
På tal om flickor och pojkar
Anita Ottosson informerade vid arbetsutskottets sammanträde i maj om konferensen
På tal om flickor och pojkar - en inspirationsdag om jämställdhetsarbete i
förskoleverksamhet och skola den 15 september 2004 i Karlskrona.
Konferensen är kostnadsfri.
Konferensprogrammet finns hos arbetsutskottets ledamöter.
________________
2.

Seminarium för barn- och ungdomsnämnden och rektorsgruppen

Ordföranden och förvaltningschefen informerar om att ett seminarium kommer
att anordnas i början på höstterminen 2004.
_______________
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§ 49
Övriga ärenden
1.

Mail från Nättraby

Ordföranden informerar om ett mail från en boende i Nättraby som tackar för de
insatser som gjorts så att trafikmiljön blivit bättre kring Nättrabyskolan.
_____________
2.

Pedagogiska måltider

Annicka Engblom (m) ställer frågor om ärendet kring pedagogiska måltider.
Förvaltningschefen meddelar att ärendet återkommer till junisammanträdet.
_____________
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§ 50
Anmälningsärenden
Kommunfullmäktige

2004.182 005
§ 58
Investeringstillstånd för IT-vision 2004

Kommunfullmäktige

2004.83 042
§ 60
Budgetuppföljning februari månad 2004

Kommunfullmäktige

2004.181 004
§ 62
Balansförteckning över ej besvarade
motioner och medborgarförslag den 1 mars
2004

Kammarrätten i Jönköping

2003.1 623
Dom i mål angående laglighetsprövning
av beslut om skolskjuts.
Kammarrätten avslår kommunens överklagande.

Kammarrätten i Jönköping

2003.44 623
Dom i mål avseende laglighetsprövning
av beslut om skolskjuts.
Kammarrätten avslår kommunens överklagande.

Kammarrätten i Jönköping

2002.231 623
Dom i mål avseende laglighetsprövning av
beslut om skolskjuts.
Kammarrätten bifaller kommunens
överklagande beträffande det ena barnet och
avslår överklagandet beträffande det andra
barnet.

Kammarrätten i Jönköping

2003.237 623
Dom i mål avseende prövningstillstånd i mål
om laglighetsprövning enligt kommunallagen
av beslut om skolskjuts.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens beslut står fast.
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Kammarrätten i Jönköping

2003.283 623
Dom i mål angående prövningstillstånd
i mål om laglighetsprövning av beslut om
skolskjuts.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står fast.

Till Regeringsrätten

2002.231 623, 2003.44 623, 2003.1 623,
2003.327 623, 2003.283 623
Begäran om prövningstillstånd av
kammarrättsdomar; skolskjuts vid delad
vårdnad.

Lokala styrelsen Sturkö skola

Protokoll från sammanträde den 14 april
2004.

________________

23 juni 2004

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 23 juni 2004
§ 51

Aktuell information
1. Sjukfrånvarostatistik
2. Förskoleplacering hösten 2004
3. Kriterier för fördelning av extra resurser
4. Handikappolitiska programmet

§ 52

Delegeringsärenden

§ 53

Budgetuppföljning per den 31 maj 2004

§ 54

Upplösning av delar av nämndens reserv

§ 55

Jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen 2004-2006

§ 56

Delegation - måltider

§ 57

Kurser och konferenser
- Konferensen På tal om flickor och pojkar 15 september 2004
- Projektet Flicka den 24 augusti 2004
- Seminarium nämnden-chefsgruppen

§ 58

Övriga ärenden
1. Wämö-olyckan
2. Översyn av delegationsplanen

§ 59

Meddelanden

§ 60

Tack och sommarhälsning

________________

23 juni 2004
Plats och tid

Barns- och ungdomskontoret, Kommunstyrelsens sessionssal
kl 08.30 - 12.30

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Jeanette Petersson (s)
Jan-Olof Petersson (fp)
Karin Landquist (kd)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)

Tjänstgörande ersättare

Jens Petersson (s)
Magnus Manhammar (s)
Per Gerdstigen (m)

Ersättare

Pia Idhede (s)
Lennart Svantesson (kd)
Peter Christensen (c)

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Anita Ottosson
Lena Dehlin
Ingrid Bergström

Utses att justera

Jeanette Petersson

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-06-30 kl 11.30

Underskrifter

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

barn- och ungdomschef
kanslichef
planeringschef
ekonomichef
PA-chef
pedagogisk samordnare
personalsekreterare
nämndsekreterare

Sekreterare

______________________________

Ordförande

______________________________

Justerare

______________________________

Paragrafer 51-60

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-07-01
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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§ 51
Aktuell information
L Dehlin
Akten

1.

Sjukfrånvarostatistik

2004.124 026

Lena Dehlin redovisar personalnyckeltal för barn- och ungdomsförvaltningen första
tertialet åren 2002, 2003 och 2004 fördelat på män och kvinnor enligt nedan.
- Antalet anställda
- Antalet årsarbetare
- Arbetad tid/årsarbetare
- Antalet timanställda arbetad tid/årsarbetare
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad
- Fyllnads/övertid per anställd (timmar)
Vidare redovisas sjukdagar inom barn- och ungdomsförvaltningen första tertialet år
2002, 2003 och 2004 fördelat på män och kvinnor enligt nedan.
- Antal sjukdagar per anställd
- Antal sjukdagar per anställd och månad
- Sjukdagar per anställd/frånvarointervall och åldersgrupper
Antalet sjukdagar per anställd första tertialet 2004 per rektorsområde redovisas.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_________________
2.
S Ohlsson
Akten

Förskoleplacering hösten 2004

Solvig Ohlsson informerar om placeringsarbetet inför hösten 2004.
Drygt 40 barn i Lyckeby, Trossö, Wämö området får ej plats i sina områden utan
erbjuds Kungsmarken.
I Rödeby inventerar tekniska förvaltningen olika möjligheter.
I Jämjö avvaktar en del föräldrar med placering till oktober.
I Nättraby finns platser lediga, dock avstår många då de ej önskar placering i
familjedaghem.
Generellt sett får många ej sitt förstahandsval vid sin första placering inom
barnomsorgen, beroende på kösituationen. De allra flesta föräldrar är dock
nöjda. Av cirka 800 placerade barn har endast 5-6 vårdnadshavare sagt sig vara
missnöjda.
2 månader innan man begärt placering för sitt barn får man besked om var barnet
placerats.
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forts § 51
I princip är placeringsarbetet klart och alla föräldrar som sökt barnomsorg t o m
oktober har fått placering för barnet.
Ytterligare information kommer att ges till nämnden i augusti.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_______________
P Ohlsson
S Petersson
Akten

3.

Kriterier för fördelning av extra resurser

2003.464 042

I interbudgetbeslutet från den 17 december 2003 fick förvaltningen i uppdrag att göra
en utvärdering av de resurser som Sunnadals rektorsområde erhåller.
Samtidigt skall det ingå en kartläggning om det finns andra skolor med liknande
behov. Redovisningen skall också innehålla tydliga kriterier för fördelningen av dessa
resurser.
Utvärdering
I de utvärderingar som tidigare redovisats med anledning av ovanstående
frågeställning har det framkommit att Sunnadal - och Kungsmarksområdet har en
speciell karaktär och speciella problem. Vidare har området ett stort antal barn som
har behov av modersmålsundervisning samt svenska A.
Något förändrat behov av resurser till Sunnadal har inte skett sedan tidigare
utvärderingar. Den engelska skolan vid Sunnadalsskolan är också en del som kräver
extra resurser utöver ordinarie resurstilldelning.
En annan faktor som påverkar elevernas undervisningsresultat och innebär ökat
resursutnyttjande är föräldrarnas låga utbildningsnivå. Denna faktor är inte specifik
för Sunnadals- och Kungsmarksområdet
Förändrade förutsättningar
Vad som förändrats i Karlskrona, framför allt under 2003, är att man kunnat se att
flera områden uppvisar samma problematik som inom Sunnadalsområdet. Problemen
är betydligt mindre och kanske inte så socialt betingat som inom Sunnadalsområdet.
Inom de andra områdena är det framför allt undervisningsproblem eftersom ett stort
antal barn har behov av bl a modersmålsundervisning samt Svenska A.
Tilläggsresurs
För att komma till rätta med att flera områden får ta medel från den ordinarie
resurstilldelningen för att ge dessa barn undervisning bedömer förvaltningen att en
riktad tilläggsresurs bör inrättas. Tilläggsresursen bör delas upp i två lika stora delar
och lämpliga kriterier är antal barn födda i utlandet inom området samt föräldrarnas
utbildningsnivå. Underlaget till tilläggsresursen hämtas från Statistiska centralbyrån.
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forts § 51
Denna fördelning av tilläggsresurs har tillämpats av ett flertal kommuner under
senare år. Bland nätverkskommunerna kommer Kristianstads kommun att införa den
från och med 2005 och Kalmar kommun står också i begrepp att införa denna
tilläggsresurs.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av utvärderingen och informationen och lämnar
synpunkter till ekonomichefen.
Ärendet återkommer i samband med arbetet med internbudget 2005.
______________
4.

Handikappolitiska programmet

Eva-Britt Dahlström (s) informerar från sammanträdet i Handikapprådet där
diskussioner förts om rutiner vid förnyelse av handikapptillstånd.
______________
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§ 52
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Anställningsavtal för informationsansvarig fr o m 2004-04-21
och tillsvidare.

2004.222 023

Anställningsavtal för rektor fr o m 2004-06-01 och tillsvidare.

2004.8 023

Dispens från ettårsregeln vid placering i förskoleverksamhet.
Beviljas under vissa förutsättningar.

2004.204 606

Utdelning av medel ur Karlskrona samfond för daghemsverksamhet till Gomorronsol förskola.

2004.185 046

Begäran om extra skolskjuts för elev i år 3 mellan Fridlevstad
och Trossö avslås.

2004.224 623

Beslut om senarelagd skolstart för elev i Jämjö östra rektorsområde.

BUN4/4043

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2004.83 042
P Ohlsson
S Petersson
Kommunstyr.
Akten

§ 53
Budgetuppföljning per den 31 maj 2004
Budgetuppföljning per den 31 maj 2004 visar vid en samlad bedömning att Barn- och
ungdomsförvaltningens resultat för 2003 kommer att sluta på ett underskott med 1,3
mkr.
Underskottet fördelar sig enligt följande:
Särskolan
- 0,2 mkr
Ökning av elever i gymnasiesärskolan samt elevtapp
till andra kommuner är orsakerna till den negativa prognosen
Försäkringar
- 0,2 mkr
Höjning av premierna för 2004 vilket inte var budgeterat.
Storköksunderhåll
Ett utökat underhåll av storköken vilket ger ett negativt
budgetutfall.

- 0,1 mkr

Utvecklingscentrum
En minskning av intäkter i jämförelse mot budget.

- 0,1 mkr

Ränteintäkter
En överskattning av nämndens likvida medel gjordes
i samband med budget.

-0,3 mkr

Barnomsorgsintäkter
-0,4 mkr
Ett negativt utfall i förhållande till budget prognostiseras
med anledning av svårigheter att beräkna exakt när nya
avdelningar öppnar och när man får full effekt av avgifterna.
Intäktsunderskottet har räknats ned från och med maj med
0,3 mkr eftersom kommunfullmäktige i april tog beslut om
att ge nämnden möjlighet att höja avgifterna från 2% till 3%
för alla barn som har barnomsorg 15 timmar eller mindre.
Investeringsbudget
Av nämndens investeringsbudget om 5,9 mkr har till och med april nyttjats 1,5 mkr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att överlämna budgetuppföljningen för januari – maj 2004 till kommunstyrelsen
att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att överlämna budgetuppföljningen för januari – maj 2004 till kommunstyrelsen
att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat.
______________

23 juni 2004

8

2003.464 042
P Olsson
S Petersson
Akten

§ 54
Upplösning av delar av nämndens reserv
Vid sammanträde i april 2004 beslöt barn- och ungdomsnämnden ge förvaltningen i
uppdrag att upplösa 2 mkr av nämndens reserv. I beslutet ingick att förvaltningen
skulle återrapportera hur medlen använts.
En fördelning av medlen gjordes med utgångspunkt från de beslutade kriterierna.
800 tkr avsåg kvalitetshöjande åtgärder, 800 tkr skulle gå till övertimmar inom
barnomsorgen samt 400 tkr till stimulans för bättre lokalutnyttjande. En fördelning
per samverkansområde gjordes därefter.
Återrapport
De 400 tkr som delats ut för stimulans för bättre lokalutnyttjande har använts till
Östra Torp respektive Tullskolan som gjort om skollokaler till förskolelokaler.
De 800 tkr som fördelats ut med fördelningsgrund övertimmar inom barnomsorgen
har använts till förstärkning i de barngrupper som haft övertimmar inom förskola/
barnomsorg samt inom familjedaghemmen.
De medel som delats ut för kvalitetshöjande åtgärder, 800 tkr, har inom
samverkansområdena använts i huvudsak till att ge barn med särskilda behov
ytterligare stöd i form av utökad arbetstid för elevassistenter samt till speciallärarinsatser för dessa barn.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten. Rapporten lägges till
handlingarna.
_______________
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2004.230 026
P Olsson
A Ottosson
I Bergström
Akten

§ 55
Jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen 2004-2006
Barn- och ungdomsförvaltningens jämställdhetsplan från 1997 har omarbetats.
Som grund för planen ligger Karlskrona kommuns jämställdhetsprogram.
I jämställdhetsplanen integreras jämställdhetsavsnitten ur barn-och
ungdomsnämndens skolplan för 2004-2006.
Barn-och ungdomsnämndens målsättning och den inriktning arbetet med jämställdhet
ska ha inom nämndens verksamheter redovisas samt de åtgärder som ska vidtas för att
nå de mål som planen omfattar.
Arbetsutskottet som lämnar synpunkter på ärendet. Dessa synpunkter kommer att
arbetas in i förslaget inför beredningen i nämnden.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att beslut i ärendet tas vid nämndens junisammanträde.
------------Anita Ottosson redovisar det omarbetade förslaget till jämställdhetsplan.
Barn- och ungdomsnämnden lämnar synpunkter på förslaget.
Yrkanden
Med hänvisning till tidplanen för beslut om kommunens övergripande
jämställdhetsplan föreslår ordföranden återremiss av förslaget.
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så ej skall ske.
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall återremitteras.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att

återremittera ärendet om jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen.

__________________
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2004.232 622
P Olsson
S Petersson
I Bergström
K Edvinsson
Rektorer
Rektorsass.
Intendenter
Adm centrum
Akten

§ 56
Delegation - måltider
Förvaltningschefen föreslår att ekonomichefen vid barn- och ungdomsförvaltningen
ges delegation att inom barn- och ungdomsförvaltningen genomföra förändringar
av prissättningen för köp av måltider från förvaltningens måltidslokaler.
Prissättningen avser ordinarie lunch, pedagogiska måltider, bjudluncher samt måltid
för elever från andra rektorsområden eller andra kommuner.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

ge ekonomichefen vid förvaltningen delegation enligt ovan.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
________________
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§ 57
Kurser och konferenser
1.

Konferensen På tal om flickor och pojkar 15 september 2004

Ordföranden påminner om att sista anmälningsdatum för konferensen På tal om
flickor och pojkar är idag den 23 juni. Ytterligare ett antal ledamöter anmäler sig
till konferensen.
2.

Projektet Flicka

Projektet Flicka kommer till Karlskrona den 24 augusti 2004. Evenemanget äger rum
i Hoglands Park kl 11.00-17.00. Ingen föranmälan behövs.
En turnébuss kommer då till Karlskrona för att visa goda förebilder för både pojkar
och flickor. Eventuellt kommer det att bli en debatt med ungdomar.
3.

Gemensamt seminarium nämnden-chefsgruppen

Förvaltningschefen ser över olika möjligheter till ett seminarium för nämnden och
chefsgruppen i augusti-september 2004.
_______________

23 juni 2004

§ 58
Övriga ärenden
P Olsson

1.

Wämö-olyckan

Förvaltningschefen informerar om länsrättens dom angående kemiolyckan på
Wämöskolan. Länsrätten har friat både berörd rektor och lärare.
_____________
P Olsson
K Edvinsson
I Bergström

2.

Översyn av delegationsplanen

I samband med ovanstående tar Bo Palmgren (c) upp frågan om översyn av
delegationsplanen.
Förvaltningschefen meddelar att översyn av delegationsplanen pågår och
kommer som ärende till hösten.
_____________
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§ 59
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2004.212 007
§ 74
Revisionsberättelse för år 2003 samt beslut
om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda
i dessa organ.

Kommunfullmäktige

2003.179 611
§ 77
Investering i lokaler i Jämjö med flera
områden för utbyggnad av förskoleverksamhet.

Kommunfullmäktige

2003.358 291
§ 78
Anslagsframställan och investeringstillstånd
för förbättringar i Rosenfeldtskolan.

Kommunstyrelsen

2004.83 042
§ 78
Delårsbokslut den 30 april 2004.

Skolverket

2004.88 619
Genomförd tillsyn av simkunnighet m m.

Arbetsmiljöverket

2003.342 291
Svar på inspektionsmeddelande avseende
inspektion av Jändelskolan.

Sivone Persson

2004.218 106
Sammanställning och ekonomisk berättelse
gällande Ungdomsrådet 2003.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.192 214
Yttrande i samrådsskedet över detaljplan för
kvarteret Sjöbladh.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

1999.92 214
Yttrande under granskningsskedet över
detaljplan för Pottholmen etapp 1.

________________
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§ 60
Tack och sommarhälsning
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och ersättare för ett bra samarbete under
den gångna vårterminen som präglats av en spänstig debatt och god samsyn.
Han tackar även förvaltningens tjänstemän som lägger fram utmärkta förslag och
underlag för beslut i nämnden. Ordföranden önskar samtliga en skön och
avkopplande sommar.
Förvaltningschefen tackar ordförande och nämnd på personalens vägnar för ett
intressant och stimulerande samarbete.
Markus Alexandersson tackar ordföranden för en spännande vårtermin.
Annicka Engblom tackar för den gångna terminen och önskar alla en glad
sommar.
________________

25 augusti 2004

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 25 augusti 2004
§ 61

Aktuell information
- Rapport nr 5/2004 Resultat av tester och ämnesprov år 1, 5 och 7
- Sammanställning av betygsstatistik
- Information från Sunnadals rektorsområde

§ 62

Delegeringsärenden

§ 63

Kartläggning, sammanställning samt utvärdering av elevers hälsa, lärande
och utveckling (f-9)

§ 64

Yttrande över motion att inrätta KKKVH-prov i svenska, engelska och
matematik

§ 65

Budgetuppföljning per den 31 juli 2004

§ 66

Hyresavtal avseende Skrävle församlingshem

§ 67

Återremitterat ärende om jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen 2004

§ 68

Yttrande över motion angående inrättande av barnombudsman

§ 69

Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden år 2005

§ 70

Extra sammanträde i barn- och ungdomsnämnden den 14 september

§ 71

Kurser och konferenser
- Säljö den 14 september
- Konferensen ”Vad kan jag göra själv”

§ 72

Övriga ärenden
- Barnkonventionen
- Skolskjutsavtalen
- Rosenfeldtskolan
- Möte med socialförvaltningen m fl om ungdomars fysiska och
psykiska hälsa
- Gröna skolgårdar

§ 73

Meddelanden

25 augusti 2004
Plats och tid

Barns- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 - 14.05

Beslutande

Markus Alexandersson (s)
Ordförande
Annicka Engblom (m)
2:e vice ordförande
Roland Andréasson (s)
André Gustavsson (s)
§§ 62-73 beslutssammanträdet
Eva-Marie Malmgren (s)
§§ 62-73 beslutssammanträdet
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Bo Palmgren (c)
§§ 61-71 och del av § 72
Marcel Abedini (mp)

Tjänstgörande ersättare

Jens Petersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Marie-Louice Norethun (m)
Lennart Svantesson (kd

Tjänstemän

Övriga närvarande

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Stefan Petersson
Anita Ottosson
Ingrid Bergström
Margareta Bjarke
Gunilla Ingestad
Ulla Ståhl
Marina Eriksson

§§ 61 närv föredragning
§§ 62-73

barn- och ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
ekonomichef
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare
specialpedagog
utredare
rektor/Sunnadals rektorsområde
bitr rektor/Sunnadals rektorsområde

Utses att justera

Jan-Olof Petersson

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-09-02 kl 13.30

Underskrifter

Sekreterare

______________________________

Ordförande

______________________________

Justerare

______________________________

Paragrafer 61-73

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-09-03
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare

1
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2004.295 619
M Bjarke
§ 61
A Eklund
Aktuell information
Rapportutskick
Akten
1.
Rapport nr 5/2004 - Resultat av tester och ämnesprov år 1, 5 och 7
Margareta Bjarke redovisar rapporten Resultat av tester och ämnesprov år 1,
5 och 7.
Rapporten innehåller följande redovisningar:
- Höstproven år 1 i skolan. Dessa består av två delar; Taluppfattning och Kopiering.
- Skolverkets nationella prov för år 5. Dessa redovisas för läsåret 2002/2003. Proven
genomfördes vårterminen 2003 och avslutades med ett utvecklingssamtal.
- Prov i svenska, matematik och engelska för år 7
I svenska omfattade proven läsförståelse, diktamen, ordkedjor.
I matematik har matematiklärare i kommunen gjort provet.
I engelska har vissa lärare valt Skolverkets diagnostiska prov för år 7 och vissa
lärare har bytt ut ett av de gamla proven mot ett nyare.
Margareta Bjarke framhåller att läsförståelse är viktig, inte bara i svenska utan även i
matematik. Även studietekniken är viktig.
Ett matematiknätverk har bildats bland lärarna för att diskutera metoder och
läromedel, för att skapa större intresse för matematik hos eleverna.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
G Ingestad
A Eklund
Akten

2.

Sammanställning av betygsstatistik

2004.313 609

Gunilla Ingestad redovisar sammanställning av betygsstatistik för avgångsklasserna
år 2001 t o m 2004.
Vid vårterminens slut 2004 fanns totalt 71 obehöriga elever vilket motsvarar 11 %.
I kommunen som helhet var motsvarande siffra 10,9 %. Efter sommarskolan och
betygsprövningar på den egna skolan ligger resultatet i augusti på 6,6 % obehöriga
elever.
Även sammanställning av andelen obehöriga i respektive samverkansområde för
åren 1997/98 t o m 2003/04 redovisas.
En rapport kommer att sammanställas och delges ledamöterna.
Ordföranden föreslår en sammankomst för en diskussion kring erfarenheterna av
sommarskolan, både ur elevernas och lärarnas synpunkt.
Ordföranden kommer även att ta initiativ till en diskussion med gymnasieskolan.
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forts § 61
Gemensamma studiedagar grundskolan/gymnasieskolan kommer att genomföras i
höst.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av betygsstatistiken.
U Ståhl
M Eriksson
Akten

3.

Information från Sunnadals rektorsområde

2003.464 042

Skolledarna i Sunnadals rektorsområde har inbjudits till nämnden för att ge en
information om rektorsområdets organisation och extra resurser.
Rektorerna redovisar dels basorganisationen i området och dels den
specialorganisation som behövs för områdets karaktär.
För denna specialorganisation erhåller Sunnadals rektorsområde 7 mkr extra i
budget. Budgeten redovisas varje enhet för sig och fördelas på följande verksamheter: Resurspedagog, öppen förskola, del av Montessoriskolan, engelska skolan,
del av Sunnadalsskolan F-9, del av Sunnadalsskolans fritidshem (fritidsbarn upp till
skolår 7), specialpedagoger etc, modersmålsundervisning, svenska som andraspråklärare, del av elevvård samt studie- och yrkesvägledning samt del av skolledning.
Rektorerna ger även exempel på insatser inom olika enheter som fördyrar för
rektorsområdet, t ex skolmaten.
Nämnden ställer frågor, bl a om förberedelseklasser, skola för asylsökande
och möjligheten att söka bidrag för dessa.
Rektor Ulla Ståhl informerar om att dessa elever oftast blir kommunplacerade
och därmed minskas möjligheten till bidrag.
Ordföranden tackar rektorerna för en intressant redovisning och informationen
tas till protokollet.
__________________
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§ 62
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Beviljande av entledigande från tjänst som rektor fr o m
1 augusti 2004.

2004.171 023

Beviljande av entledigande från tjänst som rektor fr o m
1 augusti 2004.

2004.172 023

Förordnande som tf förvaltningschef under tiden 12 - 18
juli 2004.

2004.264 023

Förordnande som tf förvaltningschef den 22 juli 2004.

2004.265 023

Förordnande som tf förvaltningschef den 20 juli och
26-31 juli 2004.

2004.263 023

Anställningsavtal för vik rektor under tiden 1 - 16
augusti 2004.

2004.302 023

Beslut om anpassad studiegång vecka 22-24 för elev
i år 9.
Avslag på anhållan om skolgång på Vedebyskolan fr o m
höstterminen 2004.
Vårdnadshavare medges ansvara för elev dagliga skolgång
läsåret 2004/05. Eleven är inskriven i år 7 på Vedebyskolan.
Pojke inskriven i grundskolan i Vedebyskolan medges ha
sin skolgång förlagd till grundsärskolan på Rosenfeldtskolan höstterminen 2004.
Ansökan om utökning av tid på förskolan Tant Grön
personalkooperativa förskola beviljas.

S 2004.180 606

Beslut om resurser för särskilda stödinsatser till
Stumholmens föräldrakooperativa förskola juli 2004 juni 2005.

S 2002.338 630

4
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forts § 62
Beslut om resurser avseende särskilda stödinsatser till
förskolan Torlyckan juli-december 2004.

S 2003.284 630

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2004.306 619
M Bjarke
A Eklund
Akten

§ 63
Kartläggning, sammanställning samt utvärdering av elevers hälsa, lärande och
utveckling (f-9)
1998 utarbetades en kommunal kartläggningspolicy avseende lärandet för
förskoleklass, grundskola och särskola. Denna plan har nu i samarbete med
specialpedagoger m fl utvärderats för att anpassas utifrån erfarenheter och aktuella
behov. Förslaget till reviderad policy har dessutom kompletterats med det befintliga
uppföljningssystem som mäter barns/elevers hälsa och ohälsa.
Behovet av att uppmärksamma indikatorer som främjar eller förebygger hälsa har på
senare år blivit allt tydligare. Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och
välbefinnande.
Med hjälp av policyn kan utvecklingsfunktionen mäta och utvärdera det arbete som
sker i skolorna men också utveckla arbetsformer och arbetssätt.
Lärandet
De prov som föreslås är till största delen är normerade d v s utprovade på ett stort
antal barn för att vara statistiskt tillförlitliga. De kommunala proven är ett stöd i
bedömningen. Proven är inte tänkta som slutmål utan som en del i allt annat
bedömningsarbete man gör.
Skolverket ger ut diagnosmaterial som ska vara vägledande i allt arbete som sker.
Dessa kan kopplas ihop med individuella utvecklingsplaner eller med Portfolio.
Ett nästa steg i kommunens utvecklingsarbete bör vara att via kompetensutveckling
på ett djupare plan implementera Skolverkets tänkande omkring lärande såsom det
lyfts fram i deras diagnostiska material.
Vidare finns en idé från pedagoger i verksamheten att årligen inbjuda politiker,
rektorer och kollegor för presentation av kartläggningsresultat.
Hälsan
Genom att erbjuda allmänna hälsokontroller, vaccinationer och rådgivning kan
skolhälsovården tidigt upptäcka, lindra och påverka utveckling av ohälsa
samt ge stöd åt barn och ungdomar för att bevara och förbättra sin själsliga och
kroppsliga hälsa. Det medicinska perspektivet är mycket viktigt vid analys av
resultat samt vid upprättandet av åtgärdsprogram och planer.
Den kunskap som erhålles genom de s.k. attitydundersökningarna ( år 5 och år 9)
ger underlag för att kunna analysera frågor rörande trivsel, trygghet, relationer och
elevernas upplevelse av skolans miljö.
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Sammantaget utgör den föreslagna policyn en helhet där möjligheter ges till
förändringsarbete som påverkar både kunskapssyn, avvikelser och
normalitetsbegreppet samt karaktären på insatserna.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till ovanstående föreslås Barn och ungdomsnämnden besluta
att godkänna ovanstående kartläggningspolicy.
Protokollsanteckning
Jan-Olof Petersson (fp) deltar ej i beslutet angående detta ärende, då han anser att
politiska beslut angående karläggningspolicy ej behövs.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_________________
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2004.152 611
M Bjarke
A Eklund
Kommunfullm
Akten

§ 64
Yttrande över motion att inrätta KKKVH-prov i svenska, engelska och
matematik
Motion är inlämnad av Annicka Engblom (m) till kommunfullmäktige och har
överlämnats till barn- och ungdomsnämnden för yttrande.
Motionen lyfter fram att alla elever i Sverige ska ligga på ungefär samma nivå för att
få godkända betyg i grundskolan. Till hjälp i bedömningen har riksdagen beslutat att
eleverna ska genomföra nationella prov. Dessa prov genomförs år 5 och år 7.
Stockholm stad har sedan några år infört egna prov i svenska, matematik och
engelska. År 3 gör prov i svenska och matematik och år 7 svenska, matematik och
engelska.
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att i Karlskrona kommun införa ett
kunskapsprov enligt Stockholmsmodellen
att söka samarbete i frågan med Kalmar, Kristianstad, Halmstad och Växjös
kommuner
att proven benämns KKKVH-prov.
I förslag till yttrande framgår bl a:
Lärandet sker på många olika sätt. Hur man kan förstå och tillämpa kunskaper
i praktiken går inte alltid att mäta genom ett skriftligt prov. Därför arbetar
rektorsområdena med individuella utvecklingsplaner, som tydliggör det enskilda
barnets lärande och utveckling ur flera perspektiv.
Härutöver har Barn och ungdomsnämnden beslutat om en kartläggningspolicy där
kunskapstester ska genomföras för alla åren från förskoleklass till och med år 9.
Proven har olika ämnen och kunskaper i fokus de olika åren, men är inriktade på
svenska, matematik och engelska. Syftet med gemensam kartläggningspolicy är i
första hand att säkra uppföljningen av varje elevs kunskaper och tydliggöra
stödbehov. Ett annat syfte är att Barn och ungdomsnämnden ska kunna följa resultat
mellan åren och mellan årskullar.
Stockholmsproven:
Margareta Bjarke ger en redovisning av Stockholmsproven.
- Proven i matematik är ett utvecklingsarbete tillsammans med högskolan och
verksamma lärare.
- I ämnet svenska har Stockholmsproven enbart utvärderat momentet läsning.
Stockholms stad har beslutat att ej använda detta prov längre.
- Provet i engelska har inte hållit på så länge att det är utvärderat tillräckligt.
Stockholm stad har upphovsrätt på de prov man arbetat fram under se senaste åren.
Ett arbete som man inte till fullo är nöjd med eller ett arbete som man hela tiden
utvecklar.
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Karlskrona:
De diagnostiska proven från Skolverket finns från förskoleklass till år 9. Det tänkande
som man här lyfter fram går till stor del ut på att lärandet är progressivt och
framåtskridande.
Denna grundinställning bör implementeras i all verksamhet via kompetensutveckling.
I nästa skede kan man om möjligt utveckla metoder som mäter detta framåtskridande.
Under läsåret 2003/04 har en grupp pedagoger arbetat med en översyn av proven som
finns i kartläggningspolicyn. Dessa prov är inte tänkta som slutmål utan ger en
ögonblicksbild av kunskapsläget i kommunen.
I flera rektorsområden har man, för att öka möjligheten till elevernas inflytande över
lärandet, gjort vägledande kriterier för olika ämnen från förskoleklass till år fem.
Barn och ungdomsnämnden i Karlskrona har ett stort intresse av ett samarbete med
Kristianstad – Kalmar – Växjö – Halmstad. Samarbete med dessa kommuner finns
etablerat sedan tidigare kring ekonomiska frågor. Initiativ till ett utökat samarbete
som inkluderar bl.a. utvecklingsfrågor har tagits under våren 2004. Inom ramen för
detta samarbete kan en målsättning vara att utveckla gemensamma mätinstrument.
Stockholmprovsmodellen förefaller dock medföra vissa svårigheter att införa, bland
annat p g a upphovsrätten.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionens första att-sats

att

bifalla att-sats två

att

avslå tredje att-satsen .

Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till motionen.
Roland Andréasson (s) yrkar på socialdemokratiska gruppens vägnar bifall till
tjänstemannaförslaget.
Eva-Marie Malmgren (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Jan-Olof Petersson (fp), yrkar å hela borgerliga gruppens vägnar bifall till
samtliga förslag i motionen.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger dels Roland Andréassons
bifallsyrkande till tjänstemannaförslaget och dels borgerliga gruppens bifallsförslag till motionen.
Ordföranden ställer dessa förslag mot varandra.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller borgerliga gruppens förslag om bifall till
motionen röstar nej.
Följande röstar ja: Markus Alexandersson (s), Roland Andréasson (s), André
Gustavsson (s), Eva-Marie Malmgren (s), Jeanette Petersson (s) Marcel Abedini
(mp), Jens Petersson (s) och Jörgen Aronsson (s).
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m), Jan-Olof Petersson
(fp), Kerstin Ekberg-Söderbom (fp), Bo Palmgren (c) och Lennart Svantesson (kd).
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat i
enlighet med tjänstemannaförslaget.
Barn och ungdomsnämnden föreslår således kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionens första att-sats

att

bifalla att-sats två

att

avslå tredje att-satsen .

Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag.
______________
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2004.83 042
P Olsson
S Petersson
Kommunstyr
Akten

§ 65
Budgetuppföljning per den 31 juli 2004
Budgetuppföljning per den 31 juli 2004 visar vid en samlad bedömning att barnoch ungdomsförvaltningens resultat för 2004 kommer att sluta på ett underskott med
1,2 mkr.
Underskottet fördelar sig enligt följande:
Särskolan
Ökning av elever i gymnasiesärskolan samt elevtapp
till andra kommuner.

- 0,2 mkr

Försäkringar
- 0,2 mkr
Höjning av premierna för 2004 vilket inte var budgeterat.
Storköksunderhåll
Ett utökat underhåll av storköken vilket ger ett negativt
utfall mot budget.

- 0,1 mkr

Ränteintäkter
En överskattning av nämndens likvida medel gjordes
i samband med budget.

-0,3 mkr

Barnomsorgsintäkter
-0,4 mkr
Ett negativt utfall i förhållande till budget prognostiseras
med anledning av svårigheter att beräkna exakt när nya
avdelningar öppnar och när man får full effekt av avgifterna.
Intäktsunderskottet har räknats ned från och med maj med
0,3 mkr eftersom kommunfullmäktige i april tog beslut om
att ge nämnden möjlighet att höja avgifterna från 2% till 3%
för alla barn som har barnomsorg 15 timmar eller mindre.
Investeringsbudget
Av nämndens periodiserade investeringsbudget om 2,5 mkr har till och med
juli månad nyttjats 1,8 mkr.
Barn- och ungdomsnämnden får även en sammanfattning av budgetutfallet
perioden maj-juli 2004.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att överlämna budgetuppföljningen för januari – juli 2004 till kommunstyrelsen
att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att överlämna budgetuppföljningen för januari – juli 2004 till kommunstyrelsen
att uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå nollresultat.
______________
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2004.304 282
S Olsson
Fastighetsförv.
Akten

§ 66
Hyresavtal avseende Skrävle församlingshem
Om- och tillbyggnaden av Skrävle skola står nu klar vilket innebär att eleverna i
år 4 – 6 har sin undervisning i iordningställda lokaler i Skrävle församlingshem.
Någon lokal används endast av skolan, medan övriga lokaler delas mellan skola och
församling. Församlingshemmet har använts under hela 2004 eftersom det varit
provisorium för hela skolan under ombyggnadstiden.
Ett hyreskontrakt måste därför upprättas med Ramdala församling, Jämjö pastorat.
Förslag
Ett avtal tecknas där Barn- och ungdomsnämndens totala hyra de två första åren är
62 000 kronor per år. Därefter sjunker hyran till 32 000 kronor per år.
Kontraktet skrivs med 6 månaders uppsägningstid och förlängning med 1 år.
(Sägs hyresavtalet upp under de första 2 åren debiteras kvarvarande
investeringskostnad. Totalt investeringskostnad 70 000 kronor.)
Avtalet tecknas retroaktivt fr o m 2004-01-01.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet tillstyrker tjänstemannaförslaget vilket innebär att barn- och
ungdomsnämnden föreslås besluta
att

teckna hyresavtal avseende Skrävle församlingshem enligt ovan.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

teckna hyresavtal avseende Skrävle församlingshem enligt ovan.

_______________
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2004.230 2004
A Ottosson
Policypärm
Akten

§ 67
Återremitterat ärende om jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen 2004
Förslaget till jämställdhetsplan redovisades för barn- och ungdomsnämnden den
23 juni 2004, § 55.
Med hänvisning till tidplanen för kommunens övergripande jämställdhetsplan
återremitterades ärendet till barn- och ungdomsförvaltningen.
Förvaltningschefen redovisar förvaltningens förslag.
Som grund för planen ligger Karlskrona kommuns jämställdhetsprogram och barnoch ungdomsförvaltningens jämställdhetsplan från 1997-1998 vilken har omarbetats
och kompletterats med synpunkter från nämnden.
I jämställdhetsplanen integreras jämställdhetsavsnitten ur barn- och ungdomsnämndens skolplan för 2004-2006. Barn- och ungdomsnämndens målsättning och den
inriktning arbetet med jämställdhet ska ha inom nämndens verksamheter redovisas
samt de åtgärder som ska vidtas för att nå de mål som planen omfattar.
Till nämndens sammanträde kommer smärre justeringar i textmaterialet att göras.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

anta jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen för år 2004.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_________________
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2004.166 719
A Ottosson
Kommunstyr
Akten

§ 68
Yttrande över motion angående inrättande av barnombudsman
Vänsterpartiet har till Kommunfullmäktige ställt motion angående inrättande av
kommunal barnombudsman. Uppgiften för barnombudsmannen ska vara att se till att
barnperspektivet finns med i de beslut kommunen fattar samt att för beslutsfattare och
förvaltningschefer påpeka brister i barnens verklighet
I förslag till yttrande framgår bl a
De nämnder, förvaltningar m. fl. som inom sitt ansvarsområde direkt arbetar
gentemot barn och/eller planerar och fattar beslut som berör barn har ett särskilt
ansvar för att barnkonventionen införlivas och tillämpas på alla nivåer.
För barn- och ungdomsförvaltningen finns ett antal styrdokument, centrala och
lokala, som anger att barn och ungdomar ska ha inflytande på den verksamhet de
finns i. Att verka för att konventionen införlivas och tillämpas ligger inom barn- och
ungdomsförvaltningens ansvarsområde.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 1997-08-26 att beslut och ställningstaganden
som berör barn och ungdomar skall ske i enlighet med barnkonventionen.
Sedan januari 2004 finns i Karlskrona kommun en tjänst som samordnare för
de mjuka nämnderna. I samordnarens uppgifter bör ingå att uppmärksamma
barnperspektivet i de olika verksamheterna.
Representant från barn- och ungdomsförvaltningen ingår i kommunrådet Svarte
Petter.
Barn- och ungdomsnämnden satsar även resurser på Ungdomsrådet i kommunen.
Förvaltningsrepresentant deltar i rådet, som under året ska utvärderas.
Inom rektorsområdena pågår en mängd insatser och aktiviteter för att på olika sätt
uppmärksamma och hjälpa barn i behov av stöd samt för att ge barn ansvar i
skolvardagen. Personalen erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling inom olika
områden samt deltagande i nätverk och liknande forum.
”Handlingsplan för elevhälsa” är under arbete.
Inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet genomförs kontinuerliga
uppföljningar och utvärderingar inom områden som omfattar barns inflytande och
ansvar, behov av stöd osv. Utifrån de resultat som detta ger planeras och genomförs
åtgärder för utveckling och förbättring.
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Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till vad som redovisats i yttrandet föreslås barn- och
ungdomsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens yrkande.
Yrkanden
Marcel Abedini (mp) yrkar bifall till motionen.
Annicka Engblom yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, Marcel Abedinis yrkande
om bifall till motionen och Annicka Engbloms yrkande om avslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens yrkande.
_______________
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2004.305 006
BUN
BUN-kont
Rektorer
Rektorsass
Intendenter
Adm centrum
SV-grupp
Massmedia
nämndsekr
Resurscentrum
Utvecklingsc.
Psilander graf.
M-L Bescher
Akten

§ 69
Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden år 2005
Förslag till sammanträdesplan för år 2005 har upprättats av barn- och
ungdomskontoret.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget till sammanträdesplan.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa förslaget till sammanträdesplan
för år 2005.
________________
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§ 70
Extra sammanträde i barn- och ungdomsnämnden den 14 september
Ordföranden och förvaltningschefen föreslår ett extra sammanträde i nämnden den
14 september angående budget 2005 och planer 2006-2007.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om ett extra sammanträde i nämnden den
14 september 2004 kl 08.00 i Länsstyrelsens lokaler, Blekingesalen.
______________
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§ 71
Kurser och konferenser
Säljö den 14 september
Det planerade seminariet för rektorer, barn- och ungdomsnämnden och förvaltningens
ledningsgrupp kommer att äga rum den 14 september kl 11.00-20.00.
Tidplan och detaljprogram för dagen skickas ut till ledamöterna.
Anmälan skall ske till Ingrid Bergström eller Anita Söderström.
Konferensen ”Vad kan jag göra själv”
Landstinget Blekinge samt Astma och Allergiförbundet inbjuder till konferensdag
kring ämnet En dag om barn med matöverkänslighet den 6 oktober 2004.
Intresserade nämndledamöter kan anmäla sig till ordföranden eller Ingrid Bergström.
Beslut kommer i dessa fall att tas i arbetsutskottet.
_______________
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§ 72
Övriga ärenden
P Olsson
A Ottosson
I Bergström

1.

Barnkonventionen

Annicka Engblom (m) ställer frågor om hur man jobbar vidare med barnkonventionen
och hur man arbetar förvaltningsövergripande med dessa frågor.
Förvaltningschefen återkommer i ärendet.
2.

P Olsson
S Petersson
C-U Persson
I Bergström

Skolskjutsavtalen

Förvaltningschefen får frågor om hur skolskjutsavtalen påverkas vid högre
bensinpriser och skatter.
Barn- och ungdomskontoret återkommer med en överslagsberäkning till
arbetsutskottets nästa sammanträde.
3.

Rosenfeldtskolan

Förvaltningschefen får frågor om någon ny information finns i ärendet om
Rosenfeldtskolan.
Förvaltningschefen meddelar att inget nytt framkommit utöver att kommunstyrelsen
har i uppdrag att hitta plats för etablering av skola på Trossö.
4.

Möte med socialförvaltningen m fl om ungdomars fysiska och psykiska
hälsa

Förvaltningschefen informerar från rubr möte i augusti som skall utmynna i ett
fördjupat samarbete mellan socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen,
landstinget ungdomsmottagning och studieförbunden.
Bl a skall alla föräldrar erbjudas föräldrautbildning.
5.

Gröna skolgårdar

Marcel Abedini (mp) tar upp frågan om planering för gröna skolgårdar.
Förvaltningschefen återkommer i ärendet.
_________________
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§ 73
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2004.177 026
§ 91
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun
år 2004.

Kommunfullmäktige

2004.83 042
§ 92
Delårsbokslut den 30 april 2004.

Kommunfullmäktige

2004.210 042
§ 93
Förslag till budgetdirektiv inför budget
2005-2007.

Skolverket

2004.278 611
Insamling av uppgifter om tillgänglighet till
utbildning för elever med funktionshinder.

Skolverket

2004.283 609
Synpunkter på barnomsorg och semesterledighet
i Karlskrona kommun. Infordrande av uppgifter.

Till Skolverket

2004.283 609
Svar på frågor om Synpunkter på barnomsorg och
semesterledighet i Karlskrona kommun.

Skolverket

2003.211 047
Angående redovisning av statsbidrag till personalförstärkningar bidragsåret 2003/2004.

Utbildningsdepartementet

2003.488 047
Begäran om kompensation för merkostnad i
samband med införandet av maxtaxa m m inom
barnomsorgen.
Regeringen avslår begäran.

Till Länsrätten

2004.224 623
Angående skolskjuts för elev vid Rosenfeldtskolan.
Kommunen vidhåller sitt beslut att ej bevilja
skolskjuts.
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forts § 73
Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.273 214
Yttrande i samrådsskedet över detaljplan för
Fäjö 1:75.

Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.240 214
Yttrande i samrådsskedet över detaljplan för
Hasslö 2:2.

Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.259 214
Yttrande i samrådsskedet över detaljplan för
Verstorp 2:68, skärva By.

Parliamentary Assembly

Karlskrona kommun tilldelas Plaque of Honour.

Ingegerd Schölin
Rosenfeldtskolan

Ett varmt tack för gåvan i samband med hennes
pensionsavgång.

__________________

14 september 2004

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 14 september 2004
§ 74

Aktuell information
- Välkomsthälsning
- Köredovisning
- Ledarkompetens
- Handikappolitiska programmet

§ 75

Delegeringsärenden

§ 76

Delårsbokslut januari - augusti 2004

§ 77

Förslag till budget för 2005 och planer för 2006-2007

§ 78

Ändring av rektorsområdesindelningen vid Wämöskolan

§ 79

Förslag om tillsättning av rektorstjänst för resursskolorna och
särskolan

§ 80

Yttrande över förslag till personalpolitiskt program för Karlskrona
kommun

§ 81

Yttrande över motion angående skol- och förskoleplanering i
Nättraby (utgår - återkommer i oktober)

§ 82

Yttrande över motion angående prao i äldreomsorgen

§ 83

Uppsägning av avtal angående barnomsorg avseende Ronneby
och Torsås kommuner

§ 84

Kurser och konferenser

§ 85

Övriga ärenden

§ 86

Meddelanden

14 september 2004 1
Plats och tid

Länsstyrelsen, Blekingesalen
kl 08.30 - 10.37
Därefter seminarium på Säljö (t o m kl 20.00)

Beslutande

Magnus Johansson (s)
ordförande
Markus Alexandersson (s)
1:e vice ordförande
Annicka Engblom (m)
2:e vice ordförande
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Andreas Reinholdson (kd)
Bo Palmgren (c)
Marcel Abedini (mp)
(ej § 77)

Tjänstgörande ersättare

Jens Petersson (s)
Pia Idhede (s)

Ersättare

Magnus Manhammar (s) fr o m kl 08.30
Marie-Louice Norethun (m)
Lennart Svantesson (kd)

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Anders Karlsson
Ingrid Bergström

Utses att justera

Eva-Marie Malmgren
Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-09-21 kl 15.30

Justeringens tid och plats
Underskrifter

barn- och ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
PA-chef
informationsansvarig
nämndsekreterare

Sekreterare

______________________________

Ordförande

______________________________

Justerare

______________________________

Paragrafer 74-86

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-09-22
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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§ 74
Aktuell information
1.

Välkomsthälsning

Ordföranden hälsar nye ledamoten Andreas Reinholdsson (kd) välkommen
till barn- och ungdomsnämnden.
S Ohlsson
I Bergström
Akten

2.

Köredovisning

2004.123 611

Köredovisning t o m augusti månad 2004 redovisas. Redovisningen omfattar samtliga
rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år är 28
barn. Samtliga har erbjudits plats på rimligt avstånd, men ett fåtal har valt att avvakta
tills eftersökt plats kan erbjudas. Framtida känd väntelista t o m maj månad 2005 är
275 barn, varav 21 till kooperativ. Av den totala kön fram t o m maj månad 2005
önskar 54 placering under arbetslöshet och 6 placering under föräldraledighet.
Dessutom finns 4 barn i passiv kö.
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 4 barn och framtida känd väntelista t o m maj
månad 2005 är 9 barn, varav 1 till kooperativ.
1 barn önskas placeras under arbetslöshet. Dessutom finns 10 barn i passiv kö.
Arbetsutskottet och nämnden kommer vid ett senare tillfälle att få en redovisning
av antalet inskrivna barn på fritids och faktisk närvaro.
En information om ökning av barnomsorgstimmar sedan barnomsorgsreformen
genomfördes kommer att ges i oktober månad.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av köredovisningen.

P Olsson
E MagnussonLarsson

3.

Ledarkompetens

Förvaltningschefen och PA-chefen informerar om det arbete och diskussioner som
förs tillsammans med de fackliga företrädarna kring ledarkompetens i förvaltningen.
De rubriker som hittills berörts är
- chefsbehörighet
- kompetens
- anställningsförhållande
- fortbildning
- vikariat
- ledarskola
- behörighet
- lönekriterier.
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forts § 74
Barn- och ungdomsnämnden får ta del av informationen och nämndens presidium
framför sitt intresse att delta i diskussionerna med fackliga företrädare.
4.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att rapportera till nämnden.
________________
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§ 75
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Beviljande om dispens från 1-årsregeln vid placering i
förskoleverksamhet (under förutsättning att förskolan
kan ta emot barnet med hänsyn till åldern).

2004.318 606

Beslut om anpassad studiegång i fyra ämnen för elev i
Sunnadals rektorsområde.
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp
i tre ämnen för flicka i år 7 i Vedeby rektorsområde.
Beslut om undervisning i fyra ämnen i särskild undervisningsgrupp för pojke i år 8 i Vedeby rektorsområde .
Beslut om undervisning i fyra ämnen särskild undervisningsgrupp för pojke i år 9 i Vedeby rektorsområde.
Beslut om undervisning i åtta ämnen i särskild undervisningsgrupp för pojke i år 8 i Vedeby rektorsområde.
Beslut om undervisning i sex ämnen i särskild undervisningsgrupp för pojke i år 8 i Vedeby rektorsområde.
Beslut om undervisning i fyra ämnen i särskild undervisningsgrupp för flicka i år 9 i Vedeby rektorsområde.
Beslut om undervisning i sju ämnen i särskild undervisningsgrupp för pojke i år 8 i Vedeby rektorsområde.
Beslut om undervisning i fyra ämnen i särskild undervisningsgrupp för flicka i år 8 i Vedeby rektorsområde.
Ledighet beviljas för elev i Vedeby rektorsområde under
tiden 040906-041005 för att besöka sjuk anhörig utomlands.
Beslut om resurser avseende särskilda stödinsatser
juli - december 2004 åt Tant Grön AB.

S2004.318 606

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
____________
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2004.83 042
P Olsson
S Petersson
Kommunstyr.
Rapport
Akten

§ 76
Delårsbokslut januari - augusti 2004
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 849,9 mkr
varav kommunbidrag 751,1 mkr. Övriga externa och interna intäkter utgör 92,8 mkr.
Till 13 rektorsområden med förskola - grundskola har enligt resursfördelning delats ut
553,2 mkr.
Ekonomiskt ingångläge 2004
Barn- och ungdomsnämnden har 2003 disponerat en nettobudget om 718 mkr.
Bokslutet för 2003 visar en positiv budgetavvikelse om 0,9 % eller motsvarande
+ 6,6 mkr.
Investeringsutrymmet har under året varit 8,25 mkr av vilket 7,8 mkr har nyttjats.
De största avvikelserna fanns inom verksamheterna: rektorsområden, lokaler,
förvaltningsgemensamma kostnader, friskolor och enskild verksamhet, särskolan och
skolskjutsar.
Internbudget/Resursfördelning 2004
Under 2004 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som
togs fram till budget 2001. Modellen skall ge rektorsområdena stabila budgetförutsättningar genom att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets
start. För barnomsorgen följs producerade timmar upp månadsvis och regleras
ekonomiskt per tertial. Justeringar görs också för att kompensera för de löneökningar
som kommer under året.
För 2004 har sammantaget 11,5 mkr budgeterats som reserv. En reserv om 4,5 mkr
som säkerhetsmarginal enligt budgetdirektiv samt 7 mkr (1 %) enligt samma direktiv
i enlighet med föreslagna rationaliseringsåtgärder.
Händelser under 2004
Under 2004 har förskolan byggts ut med motsvarande ca 11 avdelningar. Detta har
skett med utökningar i timmar inom befintliga avdelningar och hos familjedaghem
samt vid ett flertal nya avdelningar i bl a Kungsmarken, Mariagården och Kakelugnen, Spandelstorp och Nättraby.
Prognos för 2004
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos slutar på +/-0 mkr.
Underskott prognostiseras bl a vid särskolan med anledning av minskade intäkter
och på de förvaltningsgemensamma kontona, bl a beroende på kraftigt höjda
försäkringspremier, ökat storköksunderhåll, minskade intäkter vid utvecklingscentrum, minskade ränteintäkter samt även mindre intäkter inom barnomsorgen i
jämförelse mot budget.
Rektorsområdena sammantaget uppvisar ett nollresultat jämfört med budget.
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De medel som avsattes av fullmäktige för att täcka den demografiska utbyggnaden
har tagits i bruk och en omfördelning av medel från reserver inom förvaltningen har
gjorts för att täcka det behov som kan ses under 2004, totalt 14 mkr.
Inför kommande år ser vi ett fortsatt ökat behov av förskoleplatser utifrån befolkningsprognos för Karlskrona kommun 2003-2012. Fram till i början av 2005 finns
behov av drygt 100 nya förskoleplatser.
I de ramar som fastställts av kommunfullmäktige för 2004 finns ”inbakat” det riktade
statsbidraget (ca 5 mkr). Statsbidraget avses gå till personalförstärkningar i skola och
fritidshem. Av det ekonomiska läget i flertalet rektorsområden framgår att
möjligheter till ökad personaltäthet som följd av elevminskningar är begränsad.
I denna prognos har förutsatts att erhållna medel enligt beslutade ramar gäller.
Sammanfattning
I budget för 2004 äskades 19,7 mkr för den demografiska utbyggnaden av
barnomsorgen. Beräkningen av det demografiska behovet har visat sig bli lägre och
kostnaden beräknas vara 14 mkr. Dessutom har förvaltningen i sin helhet tagit den
merkostnad som friskoleavgångarna ger om ca 4 mkr.
Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten är på totalt 5,9 mkr. Till detta kommer 400 tkr som inte
utnyttjades under 2003 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts.
För utbyggnaden inom barnomsorgen under året finns ytterligare investeringsbehov
motsvarande 1,6 mkr till inventarier.
Av nämndens periodiserade investeringsbudget om 3,0 mkr har använts 2,7 mkr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2004 till kommunstyrelsen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2004 till kommunstyrelsen.

_______________
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P Olsson
S Petersson
K-styr.
Rapport
Akten

§ 77
Förslag till budget för 2005 och planer för 2006-2007

Förutsättningar
Grundförutsättningar i budgetdirektiven från kommunfullmäktige är att de
ekonomiska ramar som tilldelats nämnden för 2005 och 2006, i den av fullmäktige
beslutade treårsbudgeten för 2004-06, också skall gälla som underlag för arbetet med
treårsbudgeten 2005-07. Nämnden skall lämna ett grundförslag till budget som ryms
inom den ekonomiska ram som nämnden tilldelats. Detta grundförslag skall beakta de
ekonomiska konsekvenserna av volymförändringar på grund av demografiska
förändringar. Dessutom har nämnden möjlighet att föreslå, under rubriken tilläggsförslag, enstaka åtgärder av kvalitetsförbättrande karaktär som bedöms som ytterst
angelägna. Tilläggsförslag skall redovisas i angelägenhetsordning.
Budgetdirektiven omfattar också ett antal att-satser med uppdrag som skall klaras
inom den tilldelade budgetramen. Barn- och ungdomsnämnden berörs främst av attsatserna 35, 36 och 37. Förvaltningen redovisar hur kraven i budgetdirektiven
kommer att beaktas.
Budgetförslag
Budgeten omsluter för närvarande 841 mkr, varav kommunbidraget utgör 753 mkr.
Detta efter extra tillskott av medel från reserv till förskoleutbyggnad på 8 mkr.
Det särskilda statsbidraget för att öka personaltätheten i förskoleklass, skolbarnsomsorg och grundskola, ”Wärnerssonpengarna”, påverkar förutsättningar i budgetarbetet i hög grad.
Bokslutet för 2003 uppvisade ett positivt resultat om 6,6 mkr. Årets första
budgetuppföljning 2004-02-28 pekade på en ekonomi i balans. Delårsbokslutet per
2004-04-30 visar dock på ett mindre underskott. Åtgärder har satts in för att uppnå
en budget i balans.
Den mer detaljerade uppdelningen av budgeten (internbudgeten) samt resursfördelningen till rektorsområdena m fl kommer att göras under hösten 2004.
Volym- och efterfrågeförändringar redovisas, dels befolkningsprognos för åren 20032013 och dels ökning/minskning i förhållande till 2003.
Prognos över antalet elever i grundskolan, efterfrågan och volymförändringar samt
prognos för elevutvecklingen i friskolor redovisas.
Kommentarer ges till verksamheterna:
- förskoleverksamhet
- grundskola
- särskola
- utveckling-förnyelse-pedagogiska förändringar
- nämnd, administration och ledning
- IT
- ianspråktaganden ur befintliga reserver
- planering för 2006-2007.
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Sammanfattning
Budgetförslaget förutsätter balans i ekonomin för 2004.
En omfördelning av resurser mellan grundskola och förskola möjliggör en utbyggnad
av förskolan för att möta den demografiska utvecklingen.
För att kunna tillvarata vunna goda erfarenheter från förvaltningens arbete med
insatser för ökad hälsa, är det angeläget att även under 2005 avsätta medel för detta i
budgeten liksom för andra insatser som krävs för att sänka sjukfrånvaron i
förvaltningen.
Möjligheterna till stöd för barn med särskilda behov är avgörande för resultaten och
klimatet i verksamheten. Det är därför viktigt att resurserna aktivt kan fördelas mellan
skolor och rektorsområden utifrån eventuella olikheter i förutsättningar samt mellan
elever utifrån individuella behov.
Utvecklingsarbetet avseende barns och ungdomars lärande och utveckling har hittills
visat positiva resultat och framöver ska det konkreta arbetet också ge ökad
måluppfyllelse vilket redovisas i den årliga Kvalitetsredovisningen.
Under 2004 kommer försöket med IT-portal för att öka elevers och föräldrars
inflytande och engagemang och därmed närheten mellan hem och skola, att
utvärderas. Beslut om en ev fortsättning och utvidgning kommer att prövas.
Insatser kommer att göras för att förebygga framtida rekryteringsproblem av
personalgrupper där utbildningsvolymerna är låga i förhållande till avgångarna.
Under 2005 kommer administrationen att ytterligare kostnadsrationaliseras.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 2005
och planer för 2006-2007.
Samverkansgruppens synpunkter på budgeten redovisas.
Protokollsanteckning
Marcel Abedini (mp) hänvisar till sina förslag vid nämndens augustisammanträde
angående ärende om IT - skolportal och gröna skolgårdar och avstår från att delta i
beslutet.
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Yrkanden
Annicka Engblom (m) redovisar borgerliga gruppens förslag till budget 2005 och
planer 2006-2007 samt yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att kostnaderna för barnomsorg och grundskola särredovisas med början från den
1 januari 2005
2. att uppdraga åt förvaltningen se över hyressättningen av skollokalerna och
därefter genomföra förhandling med Tekniska förvaltningen, så att hyrorna
motsvarar faktiskt marknadsvärde
3. att uppdraga åt förvaltningen att genomföra en rationalisering inom den egna
organisationen enligt fyrklöverns förslag
4. att föreslå kommunfullmäktige att uppdraga åt Barn- och Ungdomsnämnden att
införa en barnomsorgspeng med början från den 1 januari 2005
5. att föreslå kommunfullmäktige att uppdraga åt Barn- och Ungdomsnämnden att
med början från den 1 juli 2005 införa en skolpeng, inklusive lokalbidrag och
kapitalkostnader för investeringar, enligt fyrklöverns förslag
6. att uppdra åt förvaltningen att utarbeta underlag för beslut i kommunfullmäktige
om ett införande av fri etablering av förskolor samt familjedaghem
7. att

uppdraga åt förvaltningen att vidtaga de budgettekniska justeringar som
behövs med anledning av fyrklöverns förslag

8. att i övrigt bifalla förvaltningens förslag.
Markus Alexandersson (s) och Roland Andréasson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på borgerliga gruppens förslag.
Jens Petersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Jan-Olof Petersson (fp), Andreas Reinholdson (kd), Bo Palmgren (c) och Kerstin
Ekberg-Söderbom (fp) yrkar bifall till borgerliga gruppens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot borgerliga gruppens förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller borgerliga gruppens förslag röstar nej.
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Följande ledamöter röstar ja: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s),
Roland Andréasson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Eva-Marie Malmgren (s),
Jeanette Petersson (s), Jens Petersson (s) och Pia Idhede (s).
Följande ledamöter röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m),
Jan Olof Petersson (fp), Kerstin Ekberg-Söderbom (fp), Andreas Reinholdson (kd)
och Bo Palmgren (c).
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat i enlighet
med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till
budget för år 2005 och planer för 2006-2007.
Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag vilket bifogas
protokollet.
_________________

Reservation Ärende Budget 2005
2004-09-13

Den borgerliga fyrklöverns förslag till budget för Barnoch Ungdomsnämnden 2005 och planer för 2006-2007

Inledning
Kunskap och kreativitet har alltid haft en avgörande betydelse för den enskilda och samhällets
utveckling. Vi i den borgerliga fyrklövern vill kunna erbjuda våra kommuninvånare en förskola och
skola där kunskap och bildning är värdefulla begrepp.

Ett viktigt ledord för oss är ständiga förbättringar. Med det menar vi att varje enhet och individ ska ges
reella förutsättningar att kunna sträva efter detta. Förutsättningar i form av bl.a. tillräckliga resurser, en
väl fungerande och flexibel organisation och lättfattliga och utvärderingsbara kvalitetsmål.
I denna budget vill vi från de borgerliga partierna påvisa och yrka på vilka nödvändiga satsningar och
förändringar verksamheten under Barn- och ungdomsnämnden bör göra, för att möta dagens och
framtidens behov.

Yrkanden
Undertecknade yrkar att Barn- och Ungdomsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar:
1. att

att kostnaderna för barnomsorg och grundskola särredovisas med början från den 1
januari 2005

2. att

uppdraga åt förvaltningen se över hyressättningen av skollokalerna och därefter
genomföra förhandling med Tekniska förvaltningen, så att hyrorna motsvarar faktiskt
marknadsvärde

3. att

uppdraga åt förvaltningen att genomföra en rationalisering inom den egna organisationen
enligt fyrklöverns förslag

4. att

föreslå kommunfullmäktige att uppdraga åt Barn- och Ungdomsnämnden att införa en
barnomsorgspeng med början från den 1 januari 2005

5. att

föreslå kommunfullmäktige att uppdraga åt Barn- och Ungdomsnämnden att med början
från den 1 juli 2005 införa en skolpeng, inklusive lokalbidrag och kapitalkostnader för
investeringar, enligt fyrklöverns förslag

6. att

uppdra åt förvaltningen att utarbeta underlag för beslut i kommunfullmäktige om ett
införande av fri etablering av förskolor samt familjedaghem

7. att

uppdraga åt förvaltningen att vidtaga de budgettekniska justeringar som behövs med
anledning av fyrklöverns förslag

8. att

i övrigt bifalla förvaltningens förslag

Mångfald och valfrihet
En mångfald av förskolor och skolor berikar verksamheten och ökar valfriheten för barnen och
eleverna. Skolor med t.ex. olika profil och inriktning, olika pedagogik eller olika organisation och
utformning möjliggör för eleverna att hitta den utbildning som passar bäst. Närhetsprincipen ska inte
vara styrande för intagningen till skolan, men ska vara av stor vikt under de första åren i grundskolan.

Förskoleverksamhet och fritidshem
Det är med stor glädje vi kan konstatera att ökningen av födelsetalen har varit stor under de senaste
åren. Rätten för föräldrarna till dessa nya kommunmedborgare att välja barnomsorg tillsammans med
möjligheten att starta alternativ barnomsorg ska vara grundläggande i hur verksamheten utformas för
att möta kommunmedborgarnas önskemål.
De senaste årens regeringsreformer i form av maxtaxa och rätten för arbetslösa samt föräldralediga till
15-timmars barnsomsorg/vecka, har skapat ett oerhört stort tryck på den nuvarande verksamheten.
Kostnaderna har ökat, vistelsetiden blivit längre och barngrupperna har blivit alldeles för stora, vilket
både barn och personal far illa av. Vi bör upprepa kraven på regeringen att i enlighet med gällande
principer ersätta kommunen med ytterligare minst 30 miljoner kronor per år för utebliven finansiering
av dessa reformer.
Under tiden kan vi i kommunen själva finna vägar att möta föräldrarnas önskan om att kombinera
familje- och arbetsliv. Vi i den borgerliga fyrklövern delar inte majoritetens uppfattning om en snabb,
enbart kommunal utbyggnad av barnomsorgen som en lösning på efterfrågan. Genom att införa att
genom en barnomsorgspeng välja omsorg skapas istället långsiktiga regler och ger möjlighet för såväl
föräldrar som privata utövare att ta initiativ för att möta ett ökat behov. Vårt förslag till resursfördelning
är att låta skattepengarna utan omvägar gå direkt till den omsorgsform föräldrarna väljer
Vi föreslår därför att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag till kommunfullmäktige att
besluta om införande av barnomsorgspeng samt etableringsfrihet inom förskolan och för
familjedaghem.

Grundskola
Vi i borgerligheten anser att omfattande skolnedläggningar som en lösning på de besparingskrav som
föreligger, är att se kortsiktigt på utvecklingen inom skolverksamheten. En fråga som då borde belysas i
sammanhanget, är var 2000-talets stora barnkullar ska ta vägen om några år, när de når skolåldern. Det
är inte rätt att eleverna i våra skolor genom neddragningar på kvalitén ska behöva klä skott för
otillräcklig medelstilldelning till barnomsorgen. Gapet mellan kommunens bidrag per elev och den
genomsnittliga medelstilldelningen i riket är alldeles för stort för att vara acceptabelt och med den
nuvarande inriktningen i majoritetens budget kommer detta gap att öka ytterligare. Tvärtom behövs det
satsningar inom skolan för att t.ex. öka antalet elever med godkända betyg till gymnasiet.
Inom borgerligheten har vi har länge efterlyst en ordentlig genomlysning av nuvarande
organisationsstruktur för att finna mer effektiva och flexibla sätt att bedriva verksamheten.
Vi föreslår att Barn- och ungdomsnämnden inför ett resursfördelningssystem, där grunden för de medel
skolan får baseras på det antal barn som väljer att gå där. I den skolpeng vi föreslår ska även
lokalkostnader samt investerings- kostnader ingå. Vi vill på detta sätt åstadkomma korta beslutsvägar
samtidigt som resurserna går direkt till enheterna istället för till central administration.
Rektorerna/föreståndarna får på så sätt makten över sin ekonomi för att göra de bedömningar och
prioriteringar av de investeringar dom de anser kan och bör göras. Vi vill också på detta sätt skapa
tydliga regler för medelstilldelningen till enheterna samtidigt som hanteringen av resurserna blir
konkurrensneutral. För oss är det en självklarhet att kommunala skolor och fristående skolor ska få
verka under samma förutsättningar.

För att tydliggöra medelstilldelningen till grundskolan respektive barnomsorgen föreslår vi därför att
Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att från och med den 1 januari 2005 särredovisa
kostnaderna för de båda verksamheterna.

Nämnd, administration och ledning
Den borgerliga fyrklövern driver sedan länge modellen om en starkt decentraliserad verksamhet med en
mindre omfattande central ledning. Vi anser att detaljorganisationen av skolan inte är en politisk fråga
att lösa. Varje enhet måste kunna, inte bara på pappret utan i praktiken, styra över sin resursanvändning
och lägga upp verksamheten med ledning av de mål som finns uppsatta. I efterdyningarna av
stråkmodellens införande råder det dock fortfarande otydlighet ute i verksamheten vad det gäller tydlig
ledningsstruktur och ansvarsfördelning. Något som både kostar pengar och som är högst avgörande för
utvecklingen av verksamheterna.
Vi föreslår därför att det som grundprincip ska finnas en rektor för varje skola och en föreståndare för
varje förskola. Undantag kan göras för mindre enheter, där man kan vara rektor för flera sådana.
Undantag kan även göras för glesbygdsskolor, där andra lösningar kan vara att föredra.
Vi föreslår vidare att förvaltningen får i uppdrag att genomföra ytterligare rationaliseringar inom
administrationen och återkomma med förslag till dessa till nämnden i november.
Förändringarna av ledningsstrukturen enligt fyrklöverns förslag föreslås ske i och med halvårsskiftet
2005.

Lokaler
Den demografiska minskningen av elever sammantaget med de elever som väljer friskolor har för
närvarande lett till överytor inom den kommunala skolorganisationen. Upp- och nedgång i elevantal är
inget nytt fenomen, men vad som behöver förnyas är möjligheten för den enskilda skolan att hantera sin
egen lokalplanering.
Vi i den borgerliga fyrklövern har länge pläderat för ett mer flexibelt sätt att utnyttja skolornas lokaler.
Vi menar att genom att inkludera lokalbidraget i en resursfördelning enligt vår föreslagna skolpeng, ges
skolorna en reell möjlighet att effektivt utnyttja både resurser och lokaler. Rektorer och personal kan
göra sina bedömningar och prioriteringar av de investeringar dom de anser kan och bör göras och det
över en längre tidsrymd än i dagsläget. Uppstår överytor av en eller annan anledning skulle sådana
kunna frigöras och på så sätt inte behöva belasta skolans budget. Det blir upp till hyresvärden att finna
lösningen på detta och det finns många, goda exempel i andra delar av landet, där andra verksamheter
än skolrelaterade sådana kunnat inhysas i övertaliga lokaler.
Barn- och Ungdomsförvaltningen ges således i uppdrag att göra en översyn att hyressättningen av sina
lokaler. Hyrorna ska grundas på mer marknadsmässiga villkor, där hänsyn tas till verkliga
kapitalkostnader, läge och kvalitet och inte som idag på fiktiva, bokförda värden.

Sammanfattning

Det är högst väsentligt att det ska finnas tillräckligt med resurser till skolan, för att varje elev ska kunna
erbjudas en väg till goda kunskaper utifrån sina egna förutsättningar. De borgerliga partierna har under
lång tid ställt krav på ökade satsningar på skolan, vilket tyvärr inte vunnit tillräckligt gehör hos den
sittande majoriteten. Den nuvarande utvecklingen, där skolorna får klä skott för otillräcklig
medelstilldelning till barnomsorgen, anser vi vara olycklig och oacceptabel.
Det är nödvändigt att elever och föräldrar ges ett stort inflytande i skolan och därmed möjlighet att
påverka skolans utveckling. Lika nödvändigt är att skolans och barnomsorgens personal får en verklig
möjlighet att utveckla den pedagogiska verksamheten genom sin yrkesskicklighet. Det vill vi
åstadkomma genom att varje förskola/skola blir självständig och får ett reellt budgetansvar.
Sättet som resurserna till förskolan/skolan fördelas på måste vara anpassat för detta. Därför vill vi
införa en barnomsorgs- och skolpeng. Det innebär att de kommunala resurserna går direkt till den skola
föräldern eller eleven valt. Det leder också till att beslutsvägarna blir kortare samtidigt som resurserna
går till skolan istället för till central administration.
Undertecknade partier kommer att arbeta för att skapa förutsättningar för en rejäl ökning av resurserna
till skolan. Vi vill ge all vår personal en bättre och tydligare organisation med möjliga områden för
cheferna att vara chefer över. Med våra förslag ger vi personalen bättre förutsättningar att få ännu mer
stimulerande arbetsmiljö och bättre förutsättningar att fortsätta sitt viktiga arbete.
Annicka Engblom (m)

Jan-Olof Petersson (fp)

Lennart Svantesson (kd)

Bo Palmgren (c)
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P Olsson
R/Trossö
R/Wämö
Akten

§ 78
Ändring av rektorsområdesindelningen vid Wämöskolan
I den organisationsförändring som gjordes 2003 förändrades rektorsområdestillhörigheten för flera skolor. Wämöskolan fortsatte dock vara en gemensamt
nyttjad anläggning mellan Trossö respektive Wämö rektorsområden.
För att nå administrativa förenklingar och med det nära samarbete som finns inom
samverkansområdet som bas, och då fördelarna inte längre överväger av en fortsatt
delad verksamhet, föreslås en förändring.
Vid en förändring kan Wämöskolan antingen bli ett självständigt rektorsområde eller
ingå i ett av de två andra. Såväl förvaltningen som rektorerna i området bedömer att
den bästa lösningen är att Wämöskolan tillhör Wämö rektorsområde.
Det finns administrativa fördelar om förändringen genomförs vid årsskiftet.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till vad som framgår ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden
besluta
att Wämöskolan från och med 1 januari 2005 skall tillhöra Wämö rektorsområde.
Yrkanden

Annicka Engblom (m) yrkar å borgerliga gruppens vägnar avslag på tjänstemannaförslaget och föreslår i stället
att Wämöskolan fr o m den 1 januari 2005 ska utgöra ett eget rektorsområde
med en rektor
att Tullskolan och Hästöskolan med tillhörande barnomsorgsverksamhet
fr o m den 1 januari 2005 bildar ett eget rektorsområde.
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Annicka Engbloms yrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att Wämöskolan från och med 1 januari 2005 skall tillhöra Wämö rektorsområde.
______________
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P Olsson
T Hall
R/Särsk
S Larsson
A Trulsson
Akten

§ 79
Förslag om tillsättning av rektorstjänst för resursskolorna och särskolan.
Under Christer Larssons, rektor för resursskolorna och i särskolan, tjänstledighet har
Thomas Hall upprätthållit tjänsten som vikariat fr o m 19 mars 2004.
Tjänsten utannonserades i april som en tillsvidaretjänst under förutsättning att
ordinarie innehavare inte återgår i tjänst. Christer Larsson har därefter sagt upp sin
tjänst. 13 sökande anmälde sitt intresse för tjänsten.
Urvalet till tjänsten har gjorts av presidium och förvaltningschef med deltagande av
rektor för området och omfattade slutligen fyra sökande. Fackliga organisationer har
deltagit i intervjuer och slutligt urval. Resultatet av processen är att Thomas Hall
föreslås erbjudas tjänsten.
Förvaltningschefens bedömning är att Thomas Hall är mest lämplig för tjänsten.
Thomas Hall har bred kommunal erfarenhet, mycket stor erfarenhet av att arbeta med
funktionshindrade och mycket stor kunskap på området. Han har under sin vikarietid
också visat god förmåga att leda resursskolornas arbete.
Detta sammantaget gör att förvaltningschefen har stort förtroende för Thomas Halls
förmåga att kunna utveckla verksamheten inom resursskolorna och att kunna bidra till
utveckling av särskolan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Thomas Hall förordnas som rektor i Karlskrona kommun med ansvar för
resursskolorna och som rektor i särskolan fr o m den 1 oktober 2004 och tillsvidare.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
________________
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2004.239 020
P Olsson
E MagnussonLarsson
KLF
Akten

§ 80
Yttrande över förslag till personalpolitiskt program för Karlskrona kommun
På uppdrag av kommunstyrelsen har en arbetsgrupp inom personalenheten arbetat
fram ett förslag till nytt personalpolitiskt program för Karlskrona kommun och dess
bolag.
Förslaget är utsänt på remiss till nämnder, styrelser och fackliga organisationer.
Personalchef Annelie Malmström redovisade förslaget i arbetsutskottet och hon
framhöll att tydliga värderingar från arbetsgivarens sida är det viktigaste i det
personalpolitiska programmet, del 1.
Förslaget tar sin utgångspunkt i att Karlskrona kommun skall uppfattas som en
attraktiv arbetsgivare med tydliga värderingar i organisation, kultur och i aktiva
handlingar i förhållande till medarbetarna i verksamheten.
Ledarskap som präglas av tillit och intresse för människor innebär möjligheter för
medarbetare att utvecklas och aktivt delta i verksamhetens utveckling.
Medarbetarskap som präglas av öppenhet och respekt där alla har ansvar för att skapa
goda relationer och att göra ett bra jobb beskrivs i förslaget.
Vidare betonas framtidsperspektivet uttryckt som att Karlskrona kommun skall vara
framtidens och möjligheternas arbetsplats där rekryteringsstrategin blir viktig på kort
och lång sikt.
Del 2 av personalpolitiska programmet håller på att tas fram och blir ett
arbetsmaterial som är avsett att användas vid arbetsplatsträffar i verksamheten.
Tjänstemannaförslag
Barn– och ungdomsnämnden föreslås besluta
att tillstyrka förslag till nytt personalpolitiskt program för Karlskrona kommun och
dess bolag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att tillstyrka förslag till nytt personalpolitiskt program för Karlskrona kommun och
dess bolag.
____________________
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2004.222 611
I Bergström

§ 81
Yttrande över motion angående skol- och förskoleplanering i Nättraby
Ärendet utgår och återkommer till barn- och ungdomsnämndens sammanträde i
oktober 2004.
________________
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2004.294 628
A Ottosson
Kommunfullm
Akten

§ 82
Yttrande över motion angående prao i äldreomsorgen
Centerpartiet har till Kommunfullmäktige ställt motion angående prao i
äldreomsorgen.
I motionen framförs farhågor för att det sjunkande antalet ungdomar som söker till
omvårdnadsprogrammet kan ge konsekvenser för framtiden. Motionären menar att vi
måste agera för att få fler ungdomar att arbeta inom äldreomsorgen.
För att fler ungdomar ska komma i kontakt med äldreomsorgen och därigenom
upptäcka att det är givande och berikande att arbeta med gamla människor föreslår
motionären att alla elever i skolår åtta ska erbjudas att under en dag få följa
verksamheten på ett äldreboende eller i hemtjänsten. Deltagandet ska vara frivilligt
och ge insikt om och inblick i arbetet med gamla.
Med hänvisning till ovanstående föreslår motionären
att äldreförvaltningen tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen prövar
möjligheten till endagarspraktik för 8:orna.
Yttrande
Barn- och ungdomsnämnden instämmer i motionens intentioner och det förslag
som framförs.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår att barn- och
ungdomsnämnden beslutar
att

föreslå Kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att

föreslå Kommunfullmäktige att tillstyrka motionen.

_______________
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2004.193 605 R-by
2004.219 605 Torsås

P Olsson
S Petersson
Ronneby och
Torsås kommun
Akten

§ 83
Uppsägning av avtal angående barnomsorg avseende Ronneby och Torsås
kommuner
Barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona kommun har sedan 1998 en överenskommelse med Ronneby respektive Torsås kommun som reglerar den interkommunala ersättningen för förskolebarn, barn i behov av skolbarnsomsorg samt
barn i förskoleklass. Överenskommelsen gäller familjer som bor i närheten av
kommungränsen och där en placering i grannkommunen skulle underlätta för
familjen. Denna överenskommelse har sedan 1998, som var ett s k prövoår,
fortlöpande förnyats enligt praxis om automatisk förlängning om inte uppsägning
sker 3 månader före kalenderårets utgång.
Överenskommelsen är att placering sker i mån av plats och att ersättningen sker efter
schablon enligt följande årskostnad: Förskolebarn, 20 tkr, Förskoleklass, 10 tkr,
Skolbarnsomsorg, 10 tkr.
För Karlskrona kommuns del har de senaste årens födelseutveckling inneburit ett allt
hårdare tryck på de förskolor som finns i kommunen. För att täcka det behov som
finns står Karlskrona kommun inför en större utbyggnad av förskolor, vilket då inte
medger möjligheter till att ta emot barn från närliggande kommuner om inte berörd
familjs hemkommun står för den faktiska kostnaden.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås därför säga upp avtalen.
Detta innebär att inte barn från de närliggande kommunerna kommer att nyplaceras
inom Karlskrona kommuns barnomsorg om inte ny överenskommelse kommer till
stånd med de närliggande kommunerna.
För de barn som idag är placerade i Karlskrona kommuns barnomsorg sker ingen
förändring.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att Karlskrona kommun inte förlänger ovanstående överenskommelse med
Ronneby och Torsås kommuner, utan säger upp den fr o m 2004-09-30 med en
uppsägningstid om tre månader.
Tjänstemannaförslaget kompletteras med texten ”med avsikt att teckna ny överenskommelse fr o m 2005-01-01”.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens justerade förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta förslag.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att Karlskrona kommun inte förlänger ovanstående överenskommelse med
Ronneby och Torsås kommuner, utan säger upp den fr o m 2004-09-30 med en
uppsägningstid om tre månader med avsikt att teckna ny överenskommelse fr o m
2005-01-01.
_______________
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§ 84
Kurser och konferenser
Ordföranden påminner om konferensen den 15 september 2004 i Konserthuset
”På tal om flickor och pojkar”.
__________________
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I Bergström
Meddelas
ej närv
Anslag

§ 85
Övriga ärenden
Inställt sammanträde
Med anledning av dagens extra sammanträde i barn- och ungdomsnämnden
beslutar nämnden inställa sammanträdet den 22 september.
______________
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§ 86
Meddelanden
Skolverket

2004.283 609
Synpunkter på barnomsorg och semestertjänstledighet i Karlskrona kommun.

Kommunfullmäktige

2004.324 102
§ 101
Avsägelser av kommunala uppdrag:
Peter Christensen (c) har i skrivelse 4 augusti
2004 avsagt sig uppdraget som ersättare i
barn- och ungdomsnämnden.
Karin Landquist (kd) har i skrivelse den 20
augusti 2004 avsagt sig uppdraget som ledamot
i barn- och ungdomsnämnden.
Valdi Ivancic (fp) har i skrivelse 23 augusti 2004
avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden.

Kommunfullmäktige

2004.324 102
§ 102
Kommunala val.
Andreas Reinholdson (kd) har valts som ledamot
i barn- och ungdomsnämnden efter Karin Landquist.

Kommunfullmäktige

2004.322 628
§ 105
Svar på motion om plattform för samverkan
mellan studie- och yrkesvägledare.
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet.

Kommunfullmäktige

2003.476 609
§ 107
Svar på motion om förbud mot klädedräkterna
niqab och burka.
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunfullmäktige

2004.325 029
§ 109
Förslag till kommunövergripande riktlinjer
och användande av tjänstebil och bensinkort.
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forts § 86
Kommunfullmäktige

2004.80 611
§ 116
Svar på motion om kommunalt självstyre att
själv bestämma subventionerna inom barnomsorgen.
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Tekniska nämnden

2003.358 291
§ 56
Anslagsframställan och investeringstillstånd
för förbättringar av el- och ventilationsarbeten
i Rosenfeldtskolan.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.284 214
Yttrande i samrådsskedet över detaljplan för
Johannesberg 1:1, ny förskola.

________________

20 oktober 2004
Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 20
oktober 2004
§ 87

Aktuell information
1.
Olycksfall i barnomsorg och skola - Rapport nr 6/2004
2.
Redovisning av sjuktal 2:a tertialet 2004
3.
Hur trivs barn på fritidshem? - Rapport nr 10/2004
4.
Kvalitetssäkring i skolhälsovården 2002-2004 - Rapport nr 9/2004
5.
Karlskrona kompetenscentrum

§ 88

Delegeringsärenden

§ 89

Budgetuppföljning per den 30 september 2004

§ 90

Förslag till arbetsmiljöpolicy för barn- och ungdomsförvaltningen

§ 91

Ny förskola på Hästö

§ 92

Yttrande över motion angående skol- och förskoleplanering i Nättraby

§ 93

Val av representant i folkhälsoråd

§ 94

Kompletteringsval av kontaktpolitiker

§ 95

Kompletteringsval av ersättare i arbetsutskottet

§ 96

Kurser och konferenser
1.
Integrationsutbildning
2.
Utbildningspaket ”Barn 3-9 år” som har svårt med kommunikation
och koncentration
3.
Om bemötande av människor med funktionsnedsättningar
4.
Teatergruppen Culpas föreställning ”När far har somnat in i sitt rus”
5.
Marknadsföring av en kommunal skola
6.
Utbildning med temat ”Barn i missbrukarfamiljer”
7.
Föräldracirklar - temakvällar

§ 97

Ärende med anledning av länsrättsdom angående bidrag till fristående
skolor

§ 98

Övriga ärenden
1.
Kontaktpolitikeruppdraget
2.
Trafiksäkerhetsmiljön E 22 vid Ramdala
3.
Säljö - minnesanteckningar
4.
15-timmarsbarn och syskon
5.
Uppdrag att utkvittera värdehandlingar
6.
Språk och seder
Meddelanden

§ 99

20 oktober 2004
Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 - 14.50

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Eva-Marie Malmgren (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Andreas Reinholdson (kd)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)

Tjänstgörande ersättare

Jens Petersson (s)
Magnus Manhammar (s)
Jörgen Aronsson (s)
Kerstin Frändebo (c)

ordförande
1:e vice ordförande t o m kl 12.00 föredragn
2:e vice ordförande

frånv 09.45-13.30

kl 13.30 - 14.50 beslutssmtr

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Anita Ottosson
Lena Dehlin
Ingrid Bergström

Utses att justera

Arto Valtonen

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-10-28 kl 11.30 2004

Underskrifter

barn- och ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
PA-chef
pedagogisk samordnare
personalsekreterare
nämndsekreterare

Sekreterare

______________________________

Ordförande

______________________________

Justerare

______________________________

Paragrafer 87-99

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-10-29
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare

1
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§ 87
Aktuell information
2004.326 609
S Ohlsson
Rapport
Skolsköt.
Skolläk.
Akten

1.

Olycksfall i barnomsorg och skola - Rapport nr 6/2004

I rapport nr 6/2004 redovisas inträffade olycksfall i barnomsorg respektive skola per
rektorsområde läsåret 2003/04. Dels redovisas olycksplats, dels skada och orsak.
Under läsåret har 334 rapporter lämnats varav skolan står för största delen.
Inom barnomsorgen rapporterades 114 olyckor. Olycksplatser var främst fritids
inomhus, förskola gården och förskola inomhus samt skolgården. De flesta skador
som inträffade inom barnomsorgen gällde spricka/fraktur/stukning, sårskada och
tandskada. Orsaken till olyckorna varierar, men de flesta fallen gäller under lek eller
att barnen snubblat eller ramlat.
Inom skolan har 224 olyckor inträffat. Olycksplatserna var främst idrottshall, skolan
inomhus och skolgård/lekplats. De flesta skadorna gällde spricka/fraktur/stukning och
sårskada. Flest orsakerna; vid bollspel, bråk, idrottslektion, snubblat/ramlat/halkat
samt under lek.
Barn- och ungdomsnämnden ställer frågor om rapporterade olycksfall och
uppföljning av desamma.
Solvig Ohlsson meddelar att mycket förebyggande arbete sker vad gäller NO, träslöjd
och syslöjd. I övrigt följs alla inträffade olycksfall/skador upp omedelbart och
rapporten är endast en redovisning från det gånga året.
Jan-Olof Petersson (fp) efterlyser rutiner för anmälningsskyldighet m m avseende
kränkande särbehandling av elever. Vidare ställer han frågor om systematiskt
miljöarbete och ohälsa. Arto Valtonen (v) ställer frågor om jämförelser mellan
åren och mellan pojkar och flickor.
Anja Eklund meddelar att frågorna tas upp i hälsosamtal år 4 och år 8, samt i
attitydundersökning år 5 och år 9. Jämförelser flickor och pojkar framgår i de
undersökningarna.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
______________

20 oktober 2004
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2004.124 026
L Dehlin
Akten

2.

Redovisning av sjuktal 2:a tertialet 2004

Personalnyckeltal 2:a tertialet 2002, 2003 och 2004 redovisas enligt nedan.
Nyckeltalen redovisas för män, kvinnor och totalt.
- Antal anställda
- Antal årsarbetare
- Timanställda/arbetad tid i årsarbetare
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad
- Fyllnads- och övertid/anställd
Vidare redovisas sjukdagar 2:a tertialet 2002, 2003 och 2004, fördelat på män,
kvinnor och totalt.
- Sjukdagar per anställd totalt
- Sjukdagar per anställd och månad
- Sjukdagar 1-21 dagar, 22-28 dagar, 28-90 dagar och över 90 dagar. I dessa sjuktal
redovisas även hur många anställda i olika ålderskategori som finns inom varje
sjukperiod.
Lena Dehlin redovisar vad som görs för att skapa en bättre hälsa hos barn- och
ungdomsförvaltningens personal, exempelvis
- rehabiliteringsutredningar
- mer fokus på förebyggande åtgärder
- friskvårdsvecka v 41
- ergonomiutbildning för kökspersonalen
- hösten 2004 planeras möten med städpersonal angående riskfaktorer, åtgärder
för förbättring, lätt träningsprogram m m.
På vissa områden anordnas andra aktiviteter såsom
- massage för personal
- kurs ”Långsamma rörelser”
- pausgympakurs för blivande ledare.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
_____________

20 oktober 2004
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forts § 87
2004.346 619
A Berglund
A Ottosson
S Petersson
Rapport
Akten

3.

Hur trivs barn på fritidshem? - Rapport nr 10/2004

Utvecklingsfunktionen inom barn- och ungdomsförvaltningen har undersökt hur barn
trivs på fritidshemmen i Karlskrona.
Frågeställningarna i undersökningen var följande:
Har förändringarna som skett inom barnomsorgen påverkat barnen på
fritidshemmen?
- Vad tycker barnen om gruppstorlekar av barn?
- Känner de sig trygga?
- Får de den uppmärksamhet de vill ha av personal?
Står verksamheterna för samhällsmålen?
- Får barnen värdegrunder som demokrati, jämställdhet samt förståelse för olikheter
och olika åsikter?
Har verksamheterna innehåll och arbetssätt utifrån barnens behov?
- Vad har fritidshemmen att erbjuda?
- Hur ser inne- respektive utemiljöer ut?
Ett fyrtiotal barn på fyra fritidshem har intervjuats. Både verksamheten på stor skola
kontra liten skola och staden gentemot landet har jämförts.
Nästan alla barn trivs på fritidshemmen och nästan alla har roligt när de är i
verksamheten. Personalen lovordas för att de gör ett fantastiskt arbete.
Nästan alla barn upplever att det är mycket barn i verksamheten men att personalen
ändå lyckas ge barnen den hjälp och uppmärksamhet de vill ha. Barn känner
förtroende och trygghet i verksamheten.
Fritidshem med lägre personaltäthet kan t ex inte erbjuda barnen stor valfrihet att
delta i planerade aktiviteter. Det finns risk att personalen kan känna stress och
otillräcklighet i många situationer medan barnen har behov av att varva ner.
Ett av fritidshemmens mål är att barnen ska få en värdegrund, lära sig demokrati
och jämställdhet, dvs lära barnen att respektera olikheter och olika åsikter samt att
kunna kompromissa.
De flesta barnen anser att lokalerna är bra på fritidshemmet, men flera av dem tycker
att det saknas lugna rum för att kunna vara ifred. T ex ett mysrum.
Fritidshemmen ha fina utemiljöer med natur precis i närområdet, klätterställningar
och klätterträd och bollplan. Många av barnen tycker om när personalen är med i
framförallt olika bollsporter och sällskapsspel.
Sammantaget ger rapporten en positiv bild av hur barnen trivs på fritidshem.
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Förvaltningen kommer att redovisa jämförelsetal från Skolverket i början av nästa år,
januari eller februari.
Även nyckeltal över inskrivna barn kommer att redovisas vid senare tillfälle.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
______________
2004.345 624
A Ottosson
A Eklund
Skolsköt.
Akten

4.

Kvalitetssäkring skolhälsovården 2002-2004 - Rapport nr 9/2004

Utvecklingsfunktionen vid barn- och ungdomsförvaltningen har gjort en rapport
över kvalitetssäkring inom skolhälsovården läsåren 2002/2003 och 2003/2004.
Som grund för att bedöma helheten finns sammanställning av
- Enkät till skolsköterskorna läsåret 2002/2003
- Sammanställning av skolsköterskornas verksamhetsberättelser läsåret 2003/2004
- Hälsosamtal år 4 läsåret 2003/2004
- Hälsosamtal år 8 läsåret 2003/2004
- Kvalitetsredovisning läsåret 2002/2003.
Rapporten redovisar skolsköterskornas syn på sin kompetensutveckling, av
uppföljning av skolhälsovårdens utvecklingsarbete, dokumentation, användandet av
skolhälsovårdens kompetens vid uppföljning och utvärdering av insatser för barn i
behov av särskilt stöd.
Av rapporten framgår att elevernas i år 4 hälsotillstånd generellt är gott samt att de
trivs i skolan. Nästan alla elever i år 4 och år 8 deltar i hälsokontrollerna och tar emot
de vaccinationer som erbjuds. Av hälsosamtalen framgår att andelen elever som
uppger återkommande huvudvärk, magont och sömnbesvär är något mindre i år 8 än
i år 4. Allergiska besvär är av samma omfattning som tidigare.
Kommunens tillgång till skolsköterskor är god och från höstterminen finns en skolläkare anställd. Ett ökat antal elever per heltidstjänst skolsköterska beror på att
ansvaret för 6-åringarna övergått från landstinget till skolhälsovården.
Av de 16 lokaler som används är 11 ändamålsenliga helt eller delvis. Lokaler och
utrustning anpassas kontinuerligt till verksamheten.
Skolsköterskorna ingår i olika samverkansforum.

20 oktober 2004

6

forts § 87
I en enkät 1999 visade resultatet att eleverna var mycket nöjda med sin skolsköterska,
men att tillgängligheten kunde vara bättre.
I anslutning till redovisningen meddelar Anja Eklund att Arbetsmiljöverket har
framfört önskemål att göra ett antal tillsynsbesök i Blekinge i januari 2005. I nuläget
vet förvaltningen inte om det blir aktuellt med besök i Karlskrona.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
_________________
A Eklund

5.

Karlskrona kompetenscentrum

Anja Eklund informerar om ett uppdrag som har sin grund i en revisionsrapport med
synpunkter på kommunens internutbildning. Uppdraget gick ut på att utreda
möjligheterna att utöka Utvecklingscentrums verksamhet att även omfatta andra
förvaltningar inom kommunen. Med tillskott av personal från andra förvaltningar
skulle ett kompetenscentrum bildas.
Ansvaret för verksamheten föreslås ligga på kommunledningsförvaltningen.
Anja Eklund informerar om konsekvenserna för barn- och ungdomsförvaltningen.
Beslut tas i kommunstyrelsen i november 2004.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
_______________

20 oktober 2004

§ 88
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Anställningsavtal som vik rektor för tiden 1 juli - 31
oktober 2004.

2003.486 023

Anställningsavtal som vik rektor för tiden 1 augusti - 30
september 2004.

2004.32 023

Anställningsavtal tillsvidareanställning som rektor
fr o m den 1 oktober 2004.

2004.361 023

Ledighet beviljad för elev i Sunnadals rektorsområde
under tiden 6 september - 6 oktober 2004.
Beslut om anpassad studiegång för elev i Sunnadals
rektorsområde i 5 ämnen.
Ledighet beviljad för elev i år 3, Nättrabyskolan
under tiden 25 november - 17 december 2004.
Ledighet beviljad för elev i år 1 i Nättrabyskolan
under tiden 8 september - 22 september 2004.
Ledighet beviljad för elev i år 4 i Nättrabyskolan
under tiden 13 september - 27 september 2004.
Ledighet beviljad för elev i år 1 i Nättrabyskolan
under tiden 8 november - 29 november 2004.
Beslut om resurser avseende särskilda stödinsatser
till Montessorifriskolans fritidshem under tiden
1 juli - 31 december 2004.

S 2003.255 630

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2004.83 042
P Olsson
S Petersson
Kommunstyr.
Akten

§ 89
Budgetuppföljning per den 30 september 2004
Budgetuppföljning per den 30 september 2004 visar vid en samlad bedömning att
barn- och ungdomsförvaltningens resultat för 2004 kommer att sluta på ett +/-0 mkr
Beräknade avvikelser för år 2004 enligt prognos i miljontals kronor:
Resursskolan
Antal elever är mindre än vad som budgeterats.
Intäkten från rektorsområdena är mindre än förväntad.

- 0,1 mkr

Förberedelseklasserna FBK
Intäkt från staten beräknas ej täcka kostnaderna.

- 0,2 mkr

Försäkringar
- 0,2 mkr
Höjning av premierna för 2004 vilket inte var budgeterat.
Storköksunderhåll
Ett utökat underhåll av storköken vilket ger ett negativt
utfall mot budget.

- 0,1 mkr

Ränteintäkter
En överskattning av nämndens likvida medel gjordes
i samband med budget.

- 0,3 mkr

Hyror
Förskjutning av viss budgeterad ny- och ombyggnation
till år 2005 och att vissa kostnader ej får helårseffekt
förrän 2005.

+ 1,0 mkr

Bemanningsteam
Budgeterad specialistpool kom ej igång förrän efter
semesterperioden.

+ 0,1 mkr

Rektorsområdena
Sammantaget visar rektorsområdena ett mindre underskott i sin prognos för 2004.

- 0,2 mkr

Investeringsbudget
Av nämndens periodiserade investeringsbudget om 5,0 mkr har till och med
september månad nyttjats 3,6 mkr.

20 oktober 2004
forts § 89
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att överlämna budgetuppföljningen för januari – september 2004 till
kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
________________
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2004.365 026
K Edvinsson
Policy
Akten

§ 90
Förslag till arbetsmiljöpolicy för barn- och ungdomsförvaltningen
Mål
I barn- och ungdomsnämndens skolplan för 2004-2006 beskrivs de mål och
strävanden, som skall ligga till grund för arbetet inom barn- och ungdomsnämndens
verksamhetsområde.
Ett viktigt instrument för att realisera målen är en god arbetsmiljö där personal och
barn kan erbjudas en miljö där risker för olycksfall och ohälsa av såväl fysisk som
psykisk natur så långt som möjligt är undanröjda. Arbetsmiljön skall dessutom
präglas av tillit till den enskilda individen och bygger på ett ömsesidigt förtroende
och en ömsesidig respekt mellan arbetsgivare och arbetstagare.
En god arbetsmiljö gör att barn- och ungdomsnämndens viktigaste resurser, personal
och barn, trivs och fungerar väl i sitt arbete och i sina aktiviteter.
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär arbetsgivarens arbete med att undersöka,
planera, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och
olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.
Kommunens övergripande arbetsmiljöpolicy ligger som grund för barn- och
ungdomsnämndens egna miljödokument.
Lagar
Barn- och ungdomsnämnden har som mål att skapa en bättre arbetsmiljö än vad som
krävs genom lagreglering. Arbetsmiljön skall inte bara vara säker utan också vara
utvecklande och möjlig att påverka för de anställda och elever.
Chefer

Chefer har ansvaret för arbetsmiljöfrågor inom sitt ansvarsområde. Varje rektorsområde utgör ett eget skyddsområde. De lokala samverkansgrupperna fungerar också
som egna skyddskommittéer. Varje rektor är tillika skyddsområdeschef. Rektor har i
sin tur möjlighet att fördela arbetsmiljöuppgifter.
Övergripande frågor som rör arbetsmiljön inom flera chefers ansvarsområden,
behandlas av förvaltningschefen och i central samverkansgrupp.
Barn- och ungdomsnämnden ska tillse att chefer på olika nivåer har den kunskap som
erfordras för att bedriva och utveckla arbetsmiljöarbetet.

20 oktober 2004
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Roller
Arbetsgivarens roll respektive arbetstagarnas och elevernas personliga ansvar
redovisas i detta avsnitt.
Dokumentation
Arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet skall dokumenteras skriftligt.
Riskbedömning, sammanställningar av skador och tillbud samt åtgärdsplaner skall
alltid vara skriftliga. Syftet är att dokumentationen skall vara ett hjälpmedel i
arbetsmiljöarbetet.
Lokaler
Inför beslut om nybyggnation, om- eller tillbyggnad skall arbetsmiljöfrågorna
diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenser bedömas i samverkan med de
anställda och åtgärder vidtagas för att så långt som möjligt förebygga negativa
effekter och minimera risker för både inre som yttre arbetsmiljö.
Psykosocial arbetsmiljö
Arbetstagare och elever inom barn- och ungdomsförvaltningen skall uppleva en god
arbetskvalité också vad gäller de psykiska och sociala förhållandena på arbetsplatsen.
Rehabiliteringsverksamhet
I första hand har arbetsgivaren ett skyddsansvar. Det innebär att arbetsgivaren skall
förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Om ohälsa ändå inträffar får
arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar.
Arbetsgivaren ansvarar för den yrkesinriktade rehabiliteringen, dvs den del av
rehabiliteringen som direkt är kopplad till arbetet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att fastställa ovanstående förslag till arbetsmiljöpolicy för barn- och
ungdomsförvaltningen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_______________

20 oktober 2004
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2004.370 290
P Olsson
S Ohlsson
Tekniska
nämnden
Akten

§ 91
Ny förskola på Hästö
Bakgrund
Idag finns tre förskoleavdelningar på Hästö. Två är placerade i f.d. affären på Hästö
som ägs av privat fastighetsägare, den tredje avdelningen är placerad i lägenheter i
närliggande bostadsrättsfastighet.
Våren 2002 gjorde Arbetsmiljöverket inspektion på förskolan (f.d. affären) då krav på
åtgärder för ett stort antal brister påtalades. Bristerna är i huvudsak kopplade till
kök/mathantering samt utrymmesbrist. Den begränsade ytan har gjort att endast
smärre åtgärder kunnat vidtas. Tekniska förvaltningen gör bedömning att det skulle
vara en dyrare lösning att bygga ut för att tillskapa tre avdelningar inom fastigheten
än att bygga nya lokaler.
En planändring för att möjliggöra en ny förskoleetablering på Hästö har gjorts på
fastigheten (Karlskrona 5.23 m fl) som ligger bredvid fotbollsplanen och gränsar till
Wämöskogen.
Platsbehov
Hösten 2004 finns det 50 barn placerade på de tre befintliga förskoleavdelningarna på
Hästö. Ytterligare 20 barn boende på Hästö har förskoleplacering på andra förskolor i
kommunen. På Hästö förskola finns 3 barn placerade som bor utanför Hästö.
Födda barn t o m år 2004 på Hästö redovisas.
En bedömning har gjorts att det även fortsättningsvis kommer att var 15 – 20 barn i
varje årskull.
Idag finns det 11 barn i omplaceringskö till Hästö (8 som försthandsval), därutöver
finns det 9 oplacerade barn i kön.
Förslag
Fyra förskoleavdelningar byggs på den tillgängliga fastigheten. Tre av dessa
avdelningar ersätter de tre redan befintliga avdelningarna på Hästö, eftersom dessa
avdelningar idag har brister i arbetsmiljön och den fjärde avdelningen blir en
utökning för att möta en del av det prognostiserade behovet av fler förskoleplatser i
kommunen.
Årshyran för de fyra nya avdelningarna beräknas preliminärt av tekniska
förvaltningen till 1 080 000 kronor/år. De idag befintliga avdelningarna har en
sammanlagd årshyra på 716 412 kronor. Detta innebär alltså en årlig hyresökning
med ca 364 000 kronor. Driftskostnad exkl hyreskostnad blir 1 300 000 kronor per
år.
Enligt den av tekniska förvaltningen uppgjorda tidsplanen kan lokalerna stå färdiga i
mars/april 2006.

20 oktober 2004
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår att barn- och
ungdomsnämnden beslutar
att

hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående utföra projektering av ny förskola på Hästö enligt ovan redovisat
föreslag.

Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag, men önskar
bifoga särskilt yttrande från borgerliga gruppen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
Särskilt yttrande
Borgerliga gruppen lämnar särskilt yttrande vilket bifogas protokollet.
_______________

Barn- och ungdomsnämnden 2004-10-20
Ärende 6: Förslag till ny förskola på Hästö

SÄRSKILT YTTRANDE
Antalet barn som söker plats inom barnomsorgen ökar, vilket är att se som ett väldigt positivt tecken
för kommunens utveckling. Det tillsammans med de senaste årens reformer inom förskolan har dock
skapat ett extra stort tryck på utbudet av platser. Kommunen har tagit på sig ett stort ansvar för detta,
men det saknas framförhållning och flexibilitet i organisationen för att möta detta ökade behov. Alltför
ofta finner vi oss i borgerligheten behöva ta ställning till redan fullbordat faktum, dvs. att ett akut behov
av utbyggd barnomsorg har uppstått vilket ska lösas inom kort tid och till en högre kostnad än vad som
kanske hade varit nödvändigt. Vi har från de borgerliga partierna sedan länge efterlyst både
framförhållning och större flexibilitet i tillgången av barnomsorgsplatser. För att åstadkomma en grund
för ett både större och mer varierat utbud av barnomsorg behövs det ett antal förändringar av nuvarande
utformning.
Det behövs för det första ett annat resursfördelningssystem, det som i dagligt tal kallas
barnomsorgspeng. Med barnomsorgspengen i handen låter man skattepengarna utan omvägar gå
direkt till den omsorgsform föräldrarna och barnet väljer. Genom att införa rätten för föräldrar att välja
omsorg genom barnomsorgspeng skapas även långsiktiga regler, vilket ger möjlighet för såväl föräldrar
som privata utövare att ta initiativ för att möta ett ökat behov.
Vi vill även införa etableringsfrihet, dvs. att vem som helst får bedriva förskoleverksamhet, förutsatt
att de uppfyller de krav på kvalitet som nämnden sätter upp. Vi menar att det på detta sätt öppnar fältet
för fler intressenter än enbart kommunala anordnare. Det kan vara föräldrar eller personal som sluter
sig samman och bildar kooperativ. Det kan vara småbarnsföräldrar som väljer att arbeta som
dagbarnvårdare och som på så sätt får möjlighet att stanna hemma med sina egna barn längre än vad
föräldraförsäkringen tillåter. Det kan också vara företag, t.ex. stora arbetsplatser som Ericson och
Karlskronavarvet, som startar förskola för sina anställda. Det enda som sätter gränsen är fantasin.
Rätten att välja barnomsorg tillsammans med möjligheten att starta alternativ sådan ska enligt vår
mening vara grundläggande i hur verksamheten utformas för att möta kommunmedborgarnas
önskemål. När kommunen bygger så bygger man ofta dyrt. I jämförelse med andra kommuner ligger
Karlskronas lokalkostnader långt över genomsnittet. Dessutom bygger man fast sig i lokaler, som man
kan få svårt att utnyttja om barnkullarna så småningom sjunker. Med omsorg om våra gemensamma
skattepengar, vill vi genom våra förslag både skapa mångfald, långsiktighet och valfrihet samt ett
ekonomiskt utrymme för kvalitetssatsningar.

Annicka Engblom (m)
Bo Palmgren (c)

Jan-Olof Pettersson (fp)
Andreas Reinholdsson (kd)

20 oktober 2004
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2004.222 611
S Ohlsson
§ 92
Kommunfullm. Yttrande över motion angående skol- och förskoleplanering i Nättraby
Akten
Mats Lindbom har till kommunfullmäktige inkommit med motion angående skoloch förskoleplanering i Nättraby.
I motionen tar motionären upp det växande invånarantalet i Nättraby och kopplar
det till behovet av skola och barnomsorg. Befolkningsstatistik från 1990 fram till
2003 samt siffror på den villabebyggelse som har skett och som planeras att fortsätta
redovisas i motionen.
I motionen föreslås
1. att planering igångsätts av hur och var i Nättraby ytterligare skolenhet bör
lokaliseras och
2. att långtidsplan görs upp för utbyggnad av förskola i Nättraby.
Förslag till yttrande
Som framgår av motionen ökar framförallt antalet yngre barn i Nättrabyområdet.
Ökningen beror till stor del på den ökade villabebyggelsen. Fortsätter byggandet av
villor kommer snabbt behovet av förskoleplatser att öka och på sikt även behovet av
skola.
Behovet av förskoleplatser i Nättraby är redan kännbart och arbetet med att ta fram
förslag på nyetableringar pågår, både på tillgängliga fastigheter och genom
planändringsarbete.
Dessutom kommunicerar förvaltningen med föräldrar i Skillingenäsområdet för att få
en tydlig uppfattning om behovet och önskemålen, även för barn som inte står i kön.
Föräldrarna informeras också om möjligheten att bilda föräldrakooperativ.
Detta innebär att arbetet enligt motionärens andra att-sats redan pågår.
Eventuellt behov av ytterligare skolenheter i Nättraby ligger sannolikt, som
motionären också skriver, några år fram i tiden.
Barn- och ungdomsförvaltningen tar kontinuerligt fram siffermaterial och prognoser
för att följa behovet av skola i området. Tekniska förvaltningen kommer att kontaktas
för att se över och komma med förslag på möjliga lösningar för en eventuell framtida
utökning av skolverksamheten.
Arbetet enligt motionärens första att-sats kan därför sägas vara påbörjat och
konkreta förslag kommer att tas fram.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till att arbete redan pågår i enlighet med motionärens intentioner i
att-satserna 1 och 2 föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta
att

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

20 oktober 2004
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Yrkanden
Bo Palmgren (c) yrkar på återremiss av ärendet.
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter förslaget om bifall till tjänstemannaförslaget mot
Annicka Engbloms yrkande om bifall till motionen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda, med hänvisning till att arbete redan
pågår i enlighet med motionärens intentioner i att-satserna 1 och 2, beslutat
att

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation
Bo Palmgren (c) reserverar sig till förmån för eget förslag.
________________
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2004.98 001
K Frändebo
Idrotts- och
fritidsnämnd
I Bergström
Akten

§ 93
Val av representant i folkhälsoråd
Uppdraget som representant i kommunens folkhälsoråd har blivit vakant då Karin
Landqvist (kd) avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsnämnden.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att förslag till ersättare lämnas på nämndens oktobersammanträde.
Förslag
Annicka Engblom (m) föreslår att Kerstin Frändebo (c) väljes som barn- och
ungdomsnämnden representant i folkhälsoråd.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Annicka Engbloms förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

Kerstin Frändebo (c) väljes som barn- och ungdomsnämndens representant
i folkhälsorådet.

____________

20 oktober 2004
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2003.47 001
K Frändebo
A Reinholdsson
I Bergström
R/Sp
R/Sä
Tant Grön
R/Jä Ö
R/Jändel
Torlyckan
Akten

§ 94
Kompletteringsval av kontaktpolitiker
Uppdraget som kontaktpolitiker i Jämjö Östra rektorsområde och Torlyckans
personalkooperativ samt i Jändelskolans rektorsområde har blivit vakant då
Karin Landqvist (kd) avsagt sig uppdraget som ledamot i nämnden.
Uppdraget som kontaktpolitiker i Spandelstorps rektorsområde inkl särskolan och
Tant Grön personalkooperativ har blivit vakant då Peter Christensen (c) avsagt sig
uppdraget som ersättare i nämnden.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att förslag till ersättare lämnas på nämndens oktobersammanträde.
Förslag
Annicka Engblom (m) föreslår att Kerstin Frändebo (c) väljes som kontaktpolitiker
efter Karin Landqvist.
Annicka Engblom (m) föreslår att Andreas Reinholdson (kd) väljes som
kontaktpolitiker efter Peter Christensen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslagen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslagen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat
att

Kerstin Frändebo (c) skall vara kontaktpolitiker i Jämjö Östra rektorsområde,
Jändelskolan rektorsområde samt Torlyckans personalkooperativ samt

att

Andreas Reinholdson (kd) skall vara kontaktpolitiker i Spandelstorps
rektorsområde inkl särskolan samt Tant Grön personalkooperativ.

_____________
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2003.46 001
K Frändebo
I Bergström
Akten

§ 95
Kompletteringsval av ersättare i arbetsutskottet
Då Peter Christensen (c) avsagt sig uppdraget som ersättare i nämnden har en vakans
som ersättare i arbetsutskottet uppstått.
Yrkande
Annicka Engblom (m) föreslår att Kerstin Frändebo (c) utses som ersättare i
arbetsutskottet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget
att

utse Kerstin Frändebo (c) som ersättare i barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott.

________________
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§ 96
Kurser och konferenser
1.

Integrationsutbildning v 50 och 51 2004.
Anja Eklund meddelar att första utbildningsdagen är ändrad till den 19 januari
2005.
Roland Andréasson (s) anmäler sitt intresse för utbildningen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar medge Roland Andréasson delta i
utbildningen.
Övriga anmälningar kan ske till Ingrid Bergström.

2.

Utbildningspaket ”Barn 3-9 år som har svårt med kommunikation och
koncentration”. Utbildningen anordnas den 12 och 25 november 2004
Lokal: Utvecklingscentrum.
Anmälan kan ske till Ingrid Bergström.

3.

”Om bemötande av människor med funktionsnedsättningar” den 11 november
2004 på Wämö Center, Landstingssalen.
Anmälan kan ske till Ingrid Bergström.

4.

Eva-Britt Dahlström (s) informerar om teatergruppen Culpas föreställning
”När far har somnat i sitt rus” den 28 oktober 2004 kl 19.00.
Tjänstemän från socialförvaltningen finns tillgängliga för samtal från
kl 18.00 i foajén.

5.

Marknadsföring av en kommunal skola. Rektor Fredrik Jeppesen från
Broängskolan i Botkyrka föreläser den 26 november 2004 i Sparresalen.
Anmälan kan ske till Ingrid Bergström.

6.

Eva-Britt Dahlström informerar om att en utbildning planeras för skolpersonal
med temat ”Barn i missbrukarfamiljer” av Adesso produktionsbolag och
organisationen Hela människan fd Ria.

7.

Föräldracirklar - temakvällar
Nämndens ledamöter uppmanas att delta i de föräldracirklar/temakvällar
som anordnas av barn- och ungdomsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen, Landstinget Blekinge och studieförbunden i Karlskrona.

________________
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2003.464 042
P Olsson
S Petersson
Kammarrätten
via länsrätten
Akten

§ 97
Ärende med anledning av länsrättsdom angående bidrag till fristående
skolor Mål nr 8-04 dom 2004-10-05.
Länsrätten har bifallit överklagande från representanter för friskolor i Karlskrona
och upphävt barn- och ungdomsnämndens beslut avseende bidrag till fristående
grundskolor.
Förvaltningschefen informerade om ärendet vid arbetsutskottets sammanträde
den 7 oktober 2004. Överklagande måste ske senast den 27 oktober.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreläggs skrivelse vari nämnden föreslås besluta
att

överklaga och ansöka om prövningstillstånd hos kammarrätten samt

att barn- och ungdomsnämnden ansöker om anstånd med att inge grunderna
för sitt överklagande till den 20 december 2004 med hänvisning till pågående
budgetarbete och att nämnden skall ta ställning till överklagan.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar på borgerliga gruppens vägnar avslag på
tjänstemannaförslaget samt yrkar att barn- och ungdomsnämnden uppdrar åt barnoch ungdomsförvaltningen
att utarbeta ett nytt förslag till resursfördelningsmodell, där fördelningen
(enligt 9 kap 6 § i skollagen) utformas konkurrensneutralt mellan kommunala
och alternativa anordnare.
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Annicka Engbloms yrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller Annicka Engbloms förslag röstar nej.
Följande ledamöter röstar ja: Magnus Johansson (s), Roland Andréasson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Eva-Marie Malmgren (s), Arto Valtonen (v),
Jens Petersson (s), Magnus Manhammar (s) och Jörgen Aronsson (s).
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Följande ledamöter röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m),
Jan-Olof Petersson (fp), Andreas Reinholdson (kd), Bo Palmgren (c) och
Kerstin Frändebo (c).
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat i
enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

överklaga och ansöka om prövningstillstånd hos kammarrätten samt

att barn- och ungdomsnämnden ansöker om anstånd med att inge grunderna
för sitt överklagande till den 20 december 2004 med hänvisning till pågående
budgetarbete och att nämnden skall ta ställning till överklagan.
Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget yrkande.
______________

21

20 oktober 2004

22

§ 98
Övriga ärenden
1.

Kontaktpolitikeruppdraget

Bo Palmgren (c) påtalar vikten av att ledamöterna upprätthåller kontakten med ”sina”
kontaktpolitikerområden.
_____________
P Olsson
R/Jä V

2.

Trafiksäkerhetsmiljön E 22 vid Ramdala

Det uppstår trafiksäkerhetsproblem när eleverna skall åka ordinarie lokalbuss
till aktiviteter i Karlskrona, eftersom barnen måste ta sig över E 22:an.
Vikten av en trafiksäker miljö påtalas.
Förvaltningschefen tar upp frågan med rektor.
_____________
3.

Säljö - minnesanteckningar

Annicka Engblom (m) efterfrågar minnesanteckningar från seminariet på Säljö.
Då inga anteckningar förts framförs önskemålet om sådana i fortsättningen.
Ordföranden tar till sig synpunkten.
______________
4.

15-timmarsbarn och syskon

Arto Valtonen (v) ställer frågor om barn som är 15 timmar i förskolan och får
syskon och därmed stannar hemma under föräldrarnas föräldraledighet. Kan
förskoleplatsen finnas kvar när det är dags att börja i förskolan igen?
Solvig Ohlsson meddelar att något sådant inte går att garantera. Man försöker
placera barnet efter föräldrarnas önskemål i den mån det finns plats inom
önskat område.
______________
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2003.27 002
K Edvinsson
I Bergström
L-L Winnow
I Andersson
S Petersson
Akten

5.

Uppdrag att utkvittera värdehandlingar

Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde den 7 januari 2003, § 4
om uppdrag att utkvittera värdehandlingar med anledning av ny mandatperiod.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid detta tillfälle
att Kurt Edvinsson, Ingrid Bergström, Anita Söderström och Ingrid Andersson var
för sig kan utkvittera värdehandlingar till barn- och ungdomsnämnden samt
att uppdraget skall gälla tillsvidare.
Tjänstemannaförslag
Då Anita Söderström beviljats pension och ersatts av Lise-Lott Winnow, föreslås
att barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

Lise-Lott Winnow erhåller motsvarande uppdrag.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_____________
6.

Språk och seder

Bo Palmgren (c) lämnar synpunkter på rubr.
Ordföranden instämmer i Bo Palmgrens synpunkter.
____________
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§ 99
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2004.324 102
§ 121
Kommunala val
Kerstin Frändebo (c) utses som ersättare i
barn- och ungdomsnämnden efter Peter
Christensen.

Skolverket

2004.329 040
Kommunblad med jämförelsetal för huvudmän

Tekniska nämndens trafikutskott

2004.354 512
§ 41
Önskemål angående åtgärder mot trafikproblem
runt Lyckebyskolan.

Tekniska nämndens trafikutskott

2004.353 512
§ 42
”Skol-30” vid Nättraby skola.

Kulturnämnden

Sammanträdesplan för kulturnämnden år 2005

Idrotts- och fritidsnämnden

Sammanträdesplan för idrotts- och fritidsnämnden
år 2005

Länsrätten i Blekinge län

2004.48 623
Dom i mål angående laglighetsprövning av beslut
att ej bevilja skolskjuts vid växelvis boende.
Det överklagade beslutet upphäves.

Länsrätten i Blekinge län

2004.224 623
Dom i mål angående laglighetsprövning av beslut
att ej bevilja skolskjuts vid växelvis boende.
Överklagandet bifalles.

Länsrätten i Blekinge län

2003.285 606
Dom i mål angående laglighetsprövning av beslut
att avslå begäran om byte av förskoleplats och
taxiresor.
Länsrätten avslår överklagandet.
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Regeringsrätten

2002.231 623
Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd
i mål om laglighetsprövning av beslut att ej
bevilja skolskjuts vid växelvis boende.
Kammarrättens dom står fast.

Regeringsrätten

2003.1 623
Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd
i mål om laglighetsprövning av beslut att ej
bevilja skolskjuts vid växelvis boende.
Kammarrättens dom står fast.

Regeringsrätten

2003.44 623
Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd
i mål om laglighetsprövning av beslut att ej
bevilja skolskjuts vid växelvis boende.
Kammarrättens dom står fast.

Regeringsrätten

2003.237 623
Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd
i mål om laglighetsprövning av beslut att ej
bevilja skolskjuts vid växelvis boende.
Kammarrättens dom står fast.

Regeringsrätten

2003.283 623
Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd
i mål om laglighetsprövning av beslut att ej
bevilja skolskjuts vid växelvis boende.
Kammarrättens dom står fast.

Arbetsmiljöverket

2004.342 026
Tillsynsmeddelande
Begäran om uppgifter avseende
skolsköterskornas arbetsmiljö

Lokala skolstyrelsen
Sturköskolan

Protokoll från sammanträde den 13 september
2004.

Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.192 214
Yttrande under samrådsskedet av detaljplan för
kv Sjöbladh, Trossö.

Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.323 214
Yttrande under samrådsskedet av detaljplan för
Pollux 32, Västerudd.

17 november 2004

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den
17 november 2004
§ 100

Aktuell information
1. Information om särskolan och resursskolan
2. Information om NTA-samarbete med Kungl vetenskapsakademin
3. Köredovisning
4. Gröna skolgårdar
5. Information om vik rektorstjänst i Jändelskolan
6. Handikappolitiska programmet

§ 101

Delegeringsärenden

§ 102

Budgetuppföljning per den 31 oktober 2004

§ 103

Omskrivning av hyreskontrakt med Karlskronahem

§ 104

Förskola Rosenborg, Lyckeby

§ 105

Lokaler för förskoleverksamhet i Spjutsbygd

§ 106

Förskola Skillingenäs, Nättraby

§ 107

Anpassning av lokaler i Aspö skola

§108

Förordnande av rektor i Jämjö västra rektorsområde

§ 109

Arbetslivskontakter och studie- och yrkesvägledning
(ärendet utgår)

§ 110

Övriga ärenden
1. Personalbudget
2. Fritidsgård efter skoltid

§ 111

Meddelanden
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 - 14.30

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Jeanette Petersson (s)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Andreas Reinholdson (kd)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)

ordförande
1:e vice ordförande (närv fr 10.35)
2:e vice ordförande (ej §§ 103-104)

Magnus Manhammar (s)
Jörgen Aronsson (s)
Kerstin Frändebo (c)

(närv fr 13.30)

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Ingrid Bergström
Håkan Karlsson
Thomas Hall

barn- och ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
PA-chef
nämndsekreterare
rektor/särskolan
rektor/särskolan, resursskolan

Tjänstgörande ersättare

Tjänstemän

Övriga närvarande

närv t o m § 108 (ej §§ 103-104)

(närv

08.45-12.30 föredragning)

(ej §§ 103-104)
(närv till 12.05 föredragning)

(ej §§ 103-104)

Utses att justera

Marcel Abedani

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-11-30 kl 11.30

Underskrifter

Sekreterare

______________________________

Ordförande

______________________________

Justerare

______________________________

Paragrafer 100 - 111

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-12-01
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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§ 100
Aktuell information
H Karlsson
T Hall
Akten

1.

Information om särskolan och resursskolan

Rektorerna Håkan Karlsson och Thomas Hall informerar om särskolans olika
verksamheter som omfattar förskola, fritidshem, grundsärskola, träningsskola och
verksamhetsträning, gymnasiesärskola samt särvux..
Galaxen omfattar förskola och fritidshem och Panflöjten fritidshem. Grundsärskolan
är förlagd till Rosenfeldtskolan och Lyckebyskolan som också omfattar träningsskola.
På Spandelstorp, Panflöjten, Galaxen finns träningsskola, liksom på Solbackaskolan
på Gullberna som också omfattar verksamhetsträning.
På Thörnströmska gymnasiet finns gymnasiesärskola och på Gullberna Park finns
Pluto som är tränings- och gymnasiesärskola. På Solbackaskolan finns även
Särvux.
Totalt omfattar särskolan 157 elever .Håkan Karlsson redovisar vilka olika kategorier
barn/elever som finns inskrivna i särskolan.
I de fall lokaliteterna möjliggör det är särskolan lokalintegrerad med grundskolan,
t ex i Spandelstorp och Rosenfeldt. Till en del jobbar grundskoleelever och
särskoleelever tillsammans, t e x i arbetsgrupper. Samarbetet utvecklas hela
tiden.
Rektorerna jobbar mycket med individintegrering och för att skapa föräldrainflytande. Dagliga föräldrakontakter ger ett gott samarbete. En annan viktig del är
att ge personalen stöd i deras arbete.
Särskolan har fått skolutvecklingsmedel för att utveckla samarbetet med komvux,
näringslivet, utveckla IT m m.
Kompetensutvecklingsmedel från Växtkraft mål 3 har även erhållits.
Särskolan har utbyte och kontakter med Lettland.
Rektorerna redovisar även sina planer för framtiden och utveckling av verksamheten.
Thomas Hall har även ansvar för kommunens resursskola som omfattar två
enheter, Amiralitetsskolan och Fyrudden. Där bedrivs kompensatorisk träning för
elever med social problematik. Han redovisar tankar och framtidsplaner för
utveckling av resursskolan. Samarbete sker med socialförvaltningens fältgrupp.
Förvaltningschefen informerar om att diskussioner förs bl a i rektorsgruppen att
fler elever skulle kunna gå kvar i grundskolan med tillämpning av särskolans timplan.
_________________
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A Eklund
Akten

2.

Information om NTA-samarbete med Kungliga vetenskapsakademin

Anja Eklund informerar om vårt samarbete med Kungliga vetenskapsakademin
kring NTA - Naturvetenskap och Teknik för Alla.
Målen för NTA generellt är att stimulera till nyfikenhet och öka intresset för
naturvetenskap och teknik hos både lärare och elever.
Eleverna arbetar med lådor med 15 olika teman, 14 st för år 1-6 och 1 tema håller på
att utvecklas som riktar sig mot de äldre årskurserna.
NTA startade år 1997 med en kommun involverad. År 2000 gick Karlskrona med
som en av 6 kommuner. År 2004 är 42 kommuner delaktiga.
Kommunerna har bildat en ekonomisk förening, där Anja Eklund för närvarande
ingår i styrelsen.
En enkät till de lärare som använder lådorna visar ett mycket positivt resultat både ur
lärarnas synvinkel och genom att elevintresset ökat.
Anja Eklund redovisar Karlskrona kommuns mål som skall leda till att andelen elever
som väljer NTA ökar, att vi får fler egna temautbildare, att näringslivet blir mer
integrerat och att samarbetet med närliggande kommuner ökar.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
________________
S Ohlsson
Akten

3.

Köredovisning

2004.123 611

Köredovisning t o m oktober månad 2004 redovisas. Redovisningen omfattar
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år
är 41 barn. Samtliga har dock erbjudits plats på rimligt avstånd, men valt att avvakta
tills eftersökt plats kan erbjudas. Framtida känd väntelista t o m juli månad 2005 är
276 barn, varav 17 till kooperativ.
Av den totala kön fram t o m juli månad 2005 önskar 58 placering under arbetslöshet
och 4 placering under föräldraledighet. Dessutom finns 3 barn i passiv kö.
Kön t o m oktober månad 2004 avseende barn i åldrarna 6-12 år är 2 barn och
framtida känd väntelista t o m juli månad 2005 är 12 barn, varav 1 till kooperativ.
1 barn önskas placeras under arbetslöshet. Dessutom finns 10 barn i passiv kö.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________
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S Ohlsson
Akten

4.

Gröna skolgårdar

Solvig Ohlsson redovisar projektet ”Gröna skolgårdar” som är ett projekt i Lunds
kommun.
I Lund finns sedan tidigare en naturskola där tre medarbetare jobbat med projektet
Gröna skolgårdar. Dokumentation är en viktig del av projektet. Man jobbar mycket i
nätverk, även med andra länder. Projektet har mycket IT-stöd på olika språk.
Stort deltagande av både föräldrar och lärare i arbetet med gröna skolgårdar.
Eldsjälar är drivande i projektet, både praktiskt och genom sponsring och andra
bidrag.
”Skolans uterum” i England har inspirerat till projekt i Sverige bl a med medel från
Allmänna arvsfonden.
Även i Karlskrona finns en hel del goda exempel på satsningar i utemiljön.
Förvaltningschefen meddelar att ärendet återkommer till diskussion i internbudgeten.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_____________
P Olsson

5.

Information om vik rektorstjänst i Jändelskolan

Förvaltningschefen informerar om att Henrik Lindgren förordnats som vik rektor i
Jändelskolans rektorsområde under Karl-Erik Olssons tjänstledighet.
Samordnande rektor under motsvarande tid blir Magnus Hjort.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_____________
S Ohlsson

6.

Handikappolitiska programmet

Inget nytt finns att informera om.
_____________
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§ 101
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Anställningsavtal för vik rektor vid Jändelskolans
rektorsområde 2004-11-15 -- dock längst t o m
2005-06-15.

2004.317 023

Överlåtelse av ansvarsuppgifter inom skolhälsovården.

2004.416 624

Beslut om undervisning i Sv, Ma i särskild undervisningsgrupp fr vecka 36/2004 för flicka i år 9 vid Vedeby
rektorsområde.
Beslut om undervisning i Sv, SO i särskild undervisningsgrupp fr vecka 36/2004 för flicka i år 8 vid Vedeby
rektorsområde.
Beslut om undervisning i Sv, Ma, Bi och SO i särskild
undervisningsgrupp fr vecka 36/2004 för flicka i år 9 vid
Vedeby rektorsområde. Flickan kommer att ha anpassad
studiegång under ht 2004 tills annat beslut fattas.
Beslut om undervisning i Sv, Ma, Bi, Ke, Fy och delar
av SO i särskild undervisningsgrupp fr vecka 36/2004 för
flicka i år 8 vid Vedeby rektorsområde.
Beslut om anpassad studiegång - undervisning ersatt
med praktik på Ö Torpskolan för pojke i år 8 vid
Vedeby rektorsområde.
Beslut om anpassad studiegång fr vecka 42 genom
koncentrationsläsning i Sv. En, Ma, Hk och SO samt
en dag/vecka förlagd till en arbetsplats för flicka i år 9
vid Vedeby rektorsområde.
Beviljande av ledighet 2005-01-10--2005-01-25 för
utlandsresa för flicka vid Vedeby rektorsområde.
Beviljande av ledighet 2004-12-09 -- 2005-01-20
för utlandsresa för pojke vid Vedeby rektorsområde.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
__________________
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2004.83 042
P Olsson
S Petersson
Kommunstyr
A-C Östbergh
Akten

§ 102
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2004
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2004 visar vid en samlad bedömning att
barn- och ungdomsförvaltningens resultat för 2004 kommer att sluta på +/-0 mkr.
Beräknade avvikelser för år 2004 enligt prognos i miljontals kronor:
Resursskolan
Antal elever är mindre än vad som budgeterats.
Intäkten från rektorsområdena är mindre än förväntad.

- 0,1 mkr

Förberedelseklasserna FBK
Intäkt från staten beräknas ej täcka kostnaderna.

- 0,2 mkr

Försäkringar
- 0,2 mkr
Höjning av premierna för 2004 vilket inte var budgeterat.
Storköksunderhåll
Ett utökat underhåll av storköken vilket ger ett negativt
utfall mot budget.

- 0,1 mkr

Ränteintäkter
En överskattning av nämndens likvida medel gjordes
i samband med budget.

- 0,3 mkr

Hyror
Förskjutning av viss budgeterad ny- och ombyggnation
till år 2005 samt att vissa kostnader ej får helårseffekt
förrän 2005.

+ 1,0 mkr

Bemanningsteam
Budgeterad specialistpool kom ej igång förrän efter
semesterperioden.

+ 0,1 mkr

Rektorsområdena
Sammantaget visar rektorsområdena ett mindre underskott i sin prognos för 2004.

- 0,2 mkr

Investeringsbudget
Av nämndens periodiserade investeringsbudget om 5,6 mkr har till och med
oktober månad nyttjats 4,5 mkr.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet tillstyrker tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att överlämna budgetuppföljningen för januari – oktober 2004 till kommunstyrelsen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
________________
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2004.417 282
P Olsson
S Ohlsson
Tekniska förv.
Akten

§ 103
Omskrivning av hyreskontrakt med Karlskronahem.
För att uppnå bättre anpassning till Karlskronahems kostnadsnivåer för olika objekt
och för att uppnå hyressänkningar på vissa objekt har förhandlingar skett med
Karlskronahem och tekniska förvaltningen om nya hyreskontrakt för följande objekt:
Saltkråkans förskola, Mariebergs förskola, Kungsmarkens öppna förskola,
Kronotorps förskola, Kronotorps förskola, nattis, Musikgatans förskola,
Panflöjtens särskola samt Smörblommans förskola. För Smörblomman gäller en
kontraktstid om 4 månader med återställandeklausul på 380 000 kronor efter 1 år,
200 000 kronor efter 2 år och 0 kronor efter 3 år.
Samtliga kontrakt skrivs från den 1 mars 2005 utom Smörblomman som skrivs från
den 1 januari 2005.
Hyresnivåerna är oförändrade på samtliga objekt förutom årshyran för Panflöjtens
särskola som sänks med 137 000 kronor samt Musikgatans förskola som sänks med
91 000 kronor.
Barn- och ungdomsförvaltningen gör bedömningen att de kontraktsförändringar
som förslaget innehåller inte påverkar förvaltningens handlingsfrihet och planeringsmöjligheter så att allvarligare konsekvenser uppstår.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

förlänga kontraktet på Saltkråkans förskola med 5 år

att

förlänga kontraktet på Mariebergs förskola med 3 år

att

förlänga kontraktet på Kungsmarkens öppna förskola med 3 år

att

förlänga kontraktet på Kronotorps förskola med 10 år

att

förlänga kontraktet på Kronotorps förskola, nattis med 5 år

att

förlänga kontraktet med Musikgatans förskola med 5 år

att

förlänga kontraktet med Panflöjtens särskola med 10 år

att

förlänga kontraktet på Smörblommans förskola med 4 månader samt
återställandeklausul enligt ovan
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet
vid nämndens novembersammanträde.
--------------------Protokollsanteckning
Annicka Engblom (m) meddelar att borgerliga gruppen ej deltar i beslutet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

förlänga kontraktet på Saltkråkans förskola med 5 år

att

förlänga kontraktet på Mariebergs förskola med 3 år

att

förlänga kontraktet på Kungsmarkens öppna förskola med 3 år

att

förlänga kontraktet på Kronotorps förskola med 10 år

att

förlänga kontraktet på Kronotorps förskola, nattis med 5 år

att

förlänga kontraktet med Musikgatans förskola med 5 år

att

förlänga kontraktet med Panflöjtens särskola med 10 år

att

förlänga kontraktet på Smörblommans förskola med 4 månader samt
återställandeklausul enligt ovan

Särskilt yttrande
Borgerliga gruppen kommer att lämna särskilt yttrande.
___________________

Barn- och ungdomsnämnden 2004-11-17
§ 103 Omskrivning av hyreskontrakt med Karlskronahem AB
§ 104 Förskola i Rosenborg, Lyckeby

SÄRSKILT YTTRANDE
Antalet barn som söker plats inom barnomsorgen ökar, vilket är att se som ett väldigt positivt tecken
för kommunens utveckling. Det tillsammans med de senaste årens reformer inom förskolan har dock
skapat ett extra stort tryck på utbudet av platser. Kommunen har tagit på sig ett stort ansvar för detta,
men det saknas framförhållning och flexibilitet i organisationen för att möta detta ökade behov. Alltför
ofta finner vi oss i borgerligheten behöva ta ställning till redan fullbordat faktum, dvs. att ett akut behov
av utbyggd barnomsorg har uppstått vilket ska lösas inom kort tid och till en högre kostnad än vad som
kanske hade varit nödvändigt. För att åstadkomma en grund för ett både större och mer varierat utbud
av barnomsorg har vi från de borgerliga partierna sedan länge efterlyst ett antal förändringar av
nuvarande utformning.
Det behövs för det första ett annat resursfördelningssystem, det som i dagligt tal kallas
barnomsorgspeng. Med barnomsorgspengen i handen låter man skattepengarna utan omvägar gå
direkt till den omsorgsform föräldrarna och barnet väljer. Genom att införa rätten för föräldrar att välja
omsorg genom barnomsorgspeng skapas även långsiktiga regler, vilket ger möjlighet för såväl föräldrar
som privata utövare att ta initiativ för att möta ett ökat behov.
Vi vill även införa etableringsfrihet, dvs. att vem som helst får bedriva förskoleverksamhet, förutsatt
att de uppfyller de krav på kvalitet som nämnden sätter upp. Vi menar att det på detta sätt öppnar fältet
för fler intressenter än enbart kommunala anordnare. Det kan vara föräldrar eller personal som sluter
sig samman och bildar kooperativ. Det kan vara småbarnsföräldrar som väljer att arbeta som
dagbarnvårdare och som på så sätt får möjlighet att stanna hemma med sina egna barn längre än vad
föräldraförsäkringen tillåter. Det kan också vara företag, t.ex. stora arbetsplatser som Ericson och
Karlskronavarvet, som startar förskola för sina anställda. Det enda som sätter gränsen är fantasin.
Rätten att välja barnomsorg tillsammans med möjligheten att starta alternativ sådan ska enligt vår
mening vara grundläggande i hur verksamheten utformas för att möta kommunmedborgarnas
önskemål. När kommunen bygger så bygger man ofta dyrt och hyreskostnaderna hamnar långt över
genomsnittet i jämförelse med andra kommuner i landet. Med omsorg om våra gemensamma
skattepengar, vill vi genom våra förslag både skapa mångfald, långsiktighet och valfrihet samt ett
ekonomiskt utrymme för kvalitetssatsningar. Vi anser att etableringen i Rosenborg inte är tillräckligt
utredd, bl.a vad det gäller trafiksituationen och väljer därför att inte deltaga i beslutet.

Annicka Engblom (m)
Bo Palmgren (c)

Jan-Olof Pettersson (fp)
Andreas Reinholdson (kd)
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2004.418 290
P Olsson
S Ohlsson
Tekniska förv.
R/Sp
R/Ly
Akten

§ 104
Förskola Rosenborg, Lyckeby
Lyckebyområdet är ett av kommunens mest barntäta områden. Antalet föräldrar som
önskar förskoleplaceringar i området är stort. Ökningen beror på att ett stort antal nya
villor byggs inom området men också på att generationsskiftet i befintlig bebyggelse
ökat.
Antal barn 0 – 5 år boende i Lyckebyområdet räknat t o m september 2004 är
812 barn. Antal placerade barn 1-5 år inom Spandelstorps rektorsområde är 235 och
inom Lyckeby 398 (totalt 633).
Det står idag 86 oplacerade barn i kö till Lyckebyområdet fram till och med augusti
2005. Ytterligare 35 barn står i omplaceringskö och har idag placeringar framförallt
inom Sunna och Trossö/Wämö områdena. Dessutom finns ett stort antal barn i kö för
omplacering inom Lyckebyområdet.
Förslag
På Rosenborg i centrala Lyckeby finns idag lokaler byggda som dagcentral.
Lokalerna ägs av AB Karlskronahem.
Äldreförvaltningen och handikappförvaltningen önskar lämna stora delar av dessa
lokaler och detta möjliggör att lokalerna byggs om till förskolelokaler. Lokalerna kan
stå klara i början av 2005.
För att möta den stora efterfrågan på förskoleplatser inom Lyckebyområdet föreslås
att två stora förskoleavdelningar etableras på Rosenborg i centrala Lyckeby.
AB Karlskronahem erbjuder Karlskrona kommun att förhyra lokaler anpassade för
förskola till en årshyra av 939 000 kronor (totalhyra). Lokalerna är på totalt 625 m2
vilket innebär att där kan skapas två stora förskoleavdelningar med ca 860 tim/vecka
per avdelning.
Förbättring av utemiljön på baksidan av Rosenborg och Rosenhills förskolas
utemiljö, el samt oh-kostnader till tekniska förvaltningen ingår i totalhyran.
Kontraktstiden skrivs till 10 år. Förlängs inte kontraktet efter dessa 10 år finns ett
restvärde på ca 1 826 000 kronor.
Årskostnaderna för driften exkl hyreskostnaden är 3 370 000 kronor.
Verksamheterna beräknas kunna starta i början av 2005.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att etablera två förskoleavdelningar, motsvarande 1720 timmar på Rosenborg i
Lyckeby
att

förhyra Rosenborg för förskoleverksamhet enligt ovan.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet
vid nämndens novembersammanträde.
-------------------Protokollsanteckning
Annicka Engblom (m) meddelar att borgerliga gruppen ej deltar i beslutet.
Yrkanden
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att etablera två förskoleavdelningar, motsvarande 1720 timmar på Rosenborg i
Lyckeby
att

förhyra Rosenborg för förskoleverksamhet enligt ovan.

Särskilt yttrande
Borgerliga gruppen kommer att lämna särskilt yttrande.
______________

Barn- och ungdomsnämnden 2004-11-17
§ 103 Omskrivning av hyreskontrakt med Karlskronahem AB
§ 104 Förskola i Rosenborg, Lyckeby

SÄRSKILT YTTRANDE
Antalet barn som söker plats inom barnomsorgen ökar, vilket är att se som ett väldigt positivt tecken
för kommunens utveckling. Det tillsammans med de senaste årens reformer inom förskolan har dock
skapat ett extra stort tryck på utbudet av platser. Kommunen har tagit på sig ett stort ansvar för detta,
men det saknas framförhållning och flexibilitet i organisationen för att möta detta ökade behov. Alltför
ofta finner vi oss i borgerligheten behöva ta ställning till redan fullbordat faktum, dvs. att ett akut behov
av utbyggd barnomsorg har uppstått vilket ska lösas inom kort tid och till en högre kostnad än vad som
kanske hade varit nödvändigt. För att åstadkomma en grund för ett både större och mer varierat utbud
av barnomsorg har vi från de borgerliga partierna sedan länge efterlyst ett antal förändringar av
nuvarande utformning.
Det behövs för det första ett annat resursfördelningssystem, det som i dagligt tal kallas
barnomsorgspeng. Med barnomsorgspengen i handen låter man skattepengarna utan omvägar gå
direkt till den omsorgsform föräldrarna och barnet väljer. Genom att införa rätten för föräldrar att välja
omsorg genom barnomsorgspeng skapas även långsiktiga regler, vilket ger möjlighet för såväl föräldrar
som privata utövare att ta initiativ för att möta ett ökat behov.
Vi vill även införa etableringsfrihet, dvs. att vem som helst får bedriva förskoleverksamhet, förutsatt
att de uppfyller de krav på kvalitet som nämnden sätter upp. Vi menar att det på detta sätt öppnar fältet
för fler intressenter än enbart kommunala anordnare. Det kan vara föräldrar eller personal som sluter
sig samman och bildar kooperativ. Det kan vara småbarnsföräldrar som väljer att arbeta som
dagbarnvårdare och som på så sätt får möjlighet att stanna hemma med sina egna barn längre än vad
föräldraförsäkringen tillåter. Det kan också vara företag, t.ex. stora arbetsplatser som Ericson och
Karlskronavarvet, som startar förskola för sina anställda. Det enda som sätter gränsen är fantasin.
Rätten att välja barnomsorg tillsammans med möjligheten att starta alternativ sådan ska enligt vår
mening vara grundläggande i hur verksamheten utformas för att möta kommunmedborgarnas
önskemål. När kommunen bygger så bygger man ofta dyrt och hyreskostnaderna hamnar långt över
genomsnittet i jämförelse med andra kommuner i landet. Med omsorg om våra gemensamma
skattepengar, vill vi genom våra förslag både skapa mångfald, långsiktighet och valfrihet samt ett
ekonomiskt utrymme för kvalitetssatsningar. Vi anser att etableringen i Rosenborg inte är tillräckligt
utredd, bl.a vad det gäller trafiksituationen och väljer därför att inte deltaga i beslutet.

Annicka Engblom (m)
Bo Palmgren (c)

Jan-Olof Pettersson (fp)
Andreas Reinholdson (kd)
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P Olsson

§ 105
Lokaler för förskoleverksamhet i Spjutsbygd

S Ohlsson

Tekn nämnden
R/Rö
Akten

Förskoleverksamheten i Spjutsbygd/Strömsberg bedrivs idag dels i Nisastugan i
Spjutsbygd och dels i Trollbacken i Stengöl. I bägge lokalerna bedrivs verksamheten
5 dagar i veckan.
Nisastugan är en privatägd äldre villa på 89 m2. Här arbetar dagbarnvårdare/vik
barnskötare. 20 barn är inskrivna här. Lokalen är inte anpassad för förskoleverksamhet.
Trollbackens verksamhet är belägen i Stengöls gamla skola som ägs av
hembygdsföreningen. Lokalen hyrs av dagbarnvårdarna själva. 32 barn är inskrivna
här. I denna lokal finns också en 0,5 förskollärare anställd för att bedriva allmän
förskola för områdets 4- och 5-åringar.
Behovet av bättre lokaler har länge varit föremål för diskussion.
I området finns idag 81 barn i åldern 0 – 5 år. En mindre ökning av antalet barn
förväntas eftersom en generationsväxling sker i villaområdet i Spjutsbygd.
Föräldrar har kontaktat barn- och ungdomsförvaltningen med önskemål om förskola
inom området.
Förslag
I samarbete med Tekniska förvaltningen har ett förslag tagits fram för en etablering
av lokaler för förskoleverksamhet. I närheten av korsningen mellan väg 28 och
infarten till Spjutsbygd finns en fastighet, Bostorp 2:94, som ägs av Karlskrona
kommun. Fastigheten ligger utanför planlagt område varför den omgående är
tillgänglig för etablering.
Den befintliga dagbarnvårdarverksamheten omfattar idag ca 1 500 omsorgstimmar
per vecka. Detta innebär i lokalyta ca tre förskoleavdelningar. Projekteringen bör
göras så att det finns utrymme för ytterligare en avdelning om behov av detta uppstår
i framtiden.
Placeringen av förskoleverksamhetslokalerna bör också göras på ett sätt som gör att
det inom tomten finns möjligheter att också etablera lokaler för en skolenhet.
Kostnaden för att etablera lokaler motsvarande 3 förskoleavdelningar beräknas av
tekniska förvaltningen till ca 10 mkr och ger barn- och ungdomsnämnden en årlig
hyra på ca 600 000 kronor. En definitiv årshyra kan beräknas efter projektering då
ärendet återkommer till barn- och ungdomsnämnden.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående utföra projektering av ovan föreslaget objekt avseende förskoleverksamhet i Spjutsbygd.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens novembersammanträde.
--------------------Yrkanden
Eva-Britt Dahlström (s), Arto Valtonen (v) och Roland Andréasson (s) yrkar
bifall till tjänstemannaförslaget.
Ajournering
Annicka Engblom (m) yrkar 5 minuters ajournering, varefter mötet återupptas.
Tilläggsyrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar å borgerliga gruppens vägnar följande tilläggsförslag
att samtidigt uppdra åt tekniska förvaltningen att för barn- och ungdomsnämnden
presentera en kostnadsberäkning av en ombyggnad av nuvarande lokaler
att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att efterhöra berörda föräldrar i
rektorsområdet om önskemål om form av barnomsorg.
Ordföranden yrkar bifall till Annicka Engbloms tilläggsattsatser.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer proposition på Annicka Engbloms tilläggsattsatser.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med dessa.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående utföra projektering av ovan föreslaget objekt avseende förskoleverksamhet i Spjutsbygd
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att samtidigt uppdra åt tekniska förvaltningen att för barn- och ungdomsnämnden
presentera en kostnadsberäkning av en ombyggnad av nuvarande lokaler
att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att efterhöra berörda föräldrar i
rektorsområde om önskemål om form av barnomsorg.
_______________

17 november 2004 15
2004.420 290
P Olsson
S Ohlsson
Tekn nämnd
R/Nä
Akten

§ 106
Förskola Skillingenäs, Nättraby
Behovet av fler förskoleplatser i Nättraby har länge varit känt och flera förslag har
diskuterats. Idag bedrivs en förskoleavdelning i provisoriska lokaler på
Hallengrensvägen i Nättraby. I denna lokal bedrivs annars Nättrabys öppna förskola
men den har nu sin verksamhet i provisoriska lokaler i Åstugan.
I centrala Nättraby finns i dagsläget ingen tillgänglig fastighet för etablering av
förskola men en planändring pågår vid Folkets hus. Planen beräknas kunna träda i
laga kraft i februari 2005.
På Skillingenäsområdet finns två tomter planlagda för förskoleverksamhet.
Antal barn boende i Skillingenäs/Fermanstorp/Skavkulla är t o m september 2004
65 st. Av dessa är 39 placerade i Nättraby, 2 utanför området och 8 står i kö.
Efter en förfrågan till boende i Skillingenäs/Fermanstorp/Skavkulla har 15 familjer
svarat och samtliga önskar förskoleverksamhet inom området.
Inledande kontakter har tagits mellan ägaren till de två tomterna på Skillingenäs,
tekniska förvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.
Förslag
För att kunna genomföra förhandlingar med markägaren om etablering av
förskolelokaler på Skillingenäs bör barn- och ungdomsnämnden hemställa om detta
uppdrag till tekniska nämnden. Förskolelokalerna bör omfatta två förskoleavdelningar. Efter dessa förhandlingar återkommer ärendet till barn- och
ungdomsnämnden för beslut.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående inleda förhandlingar med markägaren på Skillingenäs enligt ovan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens novembersammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående inleda förhandlingar med markägaren på Skillingenäs enligt ovan.
_________________
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P Olsson
S Ohlsson
Tekn nämnd
R/Trossö
Akten

§ 107
Anpassning av lokaler i Aspö skola
På Aspö skola bedrivs idag verksamhet för barn i år f – 6. Dessutom bedrivs där
allmän förskola för 5 barn samt fritidshemsverksamhet för 13 barn. Inom samma
fastighet ligger en mindre byggnad där dagbarnvårdare bedriver verksamhet för totalt
8 barn. I januari placeras ytterligare 3 barn. Lokalerna är inte tillgängliga för
funktionshandikappade.
På Aspö finns idag ett barn som är rullstolsburet och som har behov av förskoleverksamhet, varför anpassning av lokalerna måste göras.
Förslag
För att möjliggöra en placering för berört barn i förskoleverksamheten och om några
år i skolverksamheten har ett förslag till lokalanpassning tagits fram. Förslaget är
framtaget efter samråd mellan kommunens handikappsekreterare, tekniska
förvaltningen, skolledning och barn- och ungdomskontoret.
Förslaget bygger på att all förskole-, fritidshem- och skolverksamhet samlas i
skolbyggnaden och att denna byggnad och utemiljön däromkring tillgänglighetsanpassas. I samband med detta måste också köket förbättras för att klara all
mathantering. Ombyggnaden planeras att genomföras under sommaren 2005.
Preliminär kostnadsberäkning har gjorts av tekniska förvaltningen. Att tillgänglighetsanpassa bottenvåningen samt förbättra kök och utemiljö beräknas till ca 900 000
kronor vilket ger barn- och ungdomsnämnden en årlig hyresökning på ca 115 000
kronor. Efter projektering görs en noggrann kostnadsberäkning och då kan definitiv
årshyra beräknas. Ärendet återkommer då för beslut i barn- och ungdomsnämnden.
Beslutsförslag
Med tillstyrkan från Jan-Olof Petersson (fp) föreslår arbetsutskottet att barn- och
ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående utföra projektering av ovan föreslagna objekt, anpassning av lokaler
och utemiljö i Aspö skola.
-----------------Yrkanden
Eva-Britt Dahlström (s) och Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående utföra projektering av ovan föreslagna objekt, anpassning av lokaler
och utemiljö i Aspö skola.
_______________

17 november 2004 18
2004.249 023
P Olsson
C Åkesson
S Larsson
A Trulsson
Rektor Jä V
Akten

§ 108
Förordnande av rektor i Jämjö västra rektorsområde
Under tiden Kerstin Ibstedt-Henningsson, rektor i Jämjö Västra rektorsområde varit
tjänstledig för att pröva annan tjänst har Christina Åkesson upprätthållit tjänsten som
vikariat.
Efter att Kerstin Ibstedt-Henningsson sagt upp sin rektorstjänst utannonserades
denna i juli månad 2004. Vid ansökningstidens utgång den 16 juli 2004 hade 17
sökande anmält sitt intresse.
Urvalet till tjänsten har slutligen omfattat fyra sökande vilka bedömdes vara mest
meriterade. Dessa har varit kallade till anställningsintervju med presidiet,
förvaltningschef, berörd rektor och fackliga företrädare.
Vid en samlad bedömning är Christina Åkesson den bäst lämpade för tjänsten som
rektor inom Jämjö Västra rektorsområde. Hon har ett stort kunnande om förskoleverksamhet och bred erfarenhet av grundskolverksamhet samt har också i hög grad
de personliga egenskaper som en rektor behöver besitta.
Denna bedömning delas av förvaltningschef, presidiet, berörd rektor och fackliga
företrädare.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden att besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget
att förordna Christina Åkesson som rektor inom Jämjö Västra rektorsområde
fr o m den 1 december 2004 och tillsvidare.
---------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att förordna Christina Åkesson som rektor inom Jämjö Västra rektorsområde
fr o m den 1 december 2004 och tillsvidare.
_____________
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2004.236 628
A Eklund
I Bergström
Akten

§ 109
Arbetslivskontakter och studie- och yrkesvägledning
Ärendet utgår.
_____________
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§ 110
Övriga ärenden
P Olsson
S Petersson
I Bergström

1.

Personalbudget

Bo Palmgren (c) har lämnat en skriftig förfrågan avseende upprättande av
personalbudget i samband med internbudgeten.
Förvaltningschefen återkommer i ärendet till nämndens decembersammanträde.
____________

P Olsson

2.

Fritidsgård efter skoltid

Marcel Abedini (mp) ställer frågor om möjligheten att ha öppet fritidsgård efter
skoltid i gamla Rosenfeldtskolan. Förslagsvis öppet till kl 21.00.
Förvaltningschefen ser positivt på detta och den föräldramedverkan som behövs i
sammanhanget. Det är dock skolledningen och fritidsförvaltningen som har
ansvar för dessa frågor, varför hänvisning görs till dessa parter.
_____________
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§ 111
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2004.427 042
§ 161
Ekonomisk rapportering och personaluppföljning 2005 för Karlskrona kommunkoncern

Kommunfullmäktige

2004.324 102
§ 129
Avsägelser av kommunala uppdrag
Roy Jakobsson (s) har avsagt sig uppdraget
som ersättare i barn- och ungdomsnämnden
fr o m 21 september 2004.
Lennart Svantesson (kd) har avsagt sig uppdraget
som ersättare i barn- och ungdomsnämnden fr o m
12 oktober 2004.
Eva-Marie Malmgren (s) har avsagt sig uppdraget
som ledamot i barn- och ungdomsnämnden fr o m
15 oktober 2004.

Kommunfullmäktige

2004.324 102
§ 130
Kommunala val
Kajsa Söderstrand (s) har utsetts till ledamot i
barn- och ungdomsnämnden.
Mats Fagerlund (s) har utsetts till ersättare i
barn- och ungdomsnämnden.

Kommunfullmäktige

2004.406 026
§ 135
Förslag till policy och handlingsplan mot sexuella
trakasserier.

Kommunfullmäktige

2004.83 042
§ 136
Delårsbokslut per den 31 augusti 2004 för
Karlskrona kommunkoncern

Kommunfullmäktige

2004.181 004
§ 144
Balansförteckning den 1 september 2004 över
motioner och medborgarförslag.
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forts § 111
Kommunfullmäktige

2004.152 611
§ 149
Svar på motion om att ett KKKVH-prov i
svenska, engelska och matematik inrättas.

Skolverket

2003.211 047
Statsbidrag till personalförstärkningar
hösten 2004.
Skolverket tilldelar Karlskrona kommun
12 914 000 kronor.

Till Länsstyrelsen

2004.426 609
Ansökan om projektbidrag för kompetensutveckling av personal i arbetet med ungdomar
som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld.

Länsstyrelsen i Blekinge län

2004.426 609
Länsstyrelsen beviljar 48 000 kronor till stöd för
barn- och ungdomsförvaltningens arbete med
hedersproblematiken.

Kammarrätten i Jönköping

2003.464 042
Kammarrätten avvisar frågan om interimistisk
åtgärd i avvaktan på lagakraftvunnen dom
avseende laglighetsprövning av beslut om
tilldelning av bidrag till fristående grundskolor
och fritidshem.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.284 214
Yttrande under granskningsskedet av detaljplan
för Johannesberg 1:1, ny förskola.

Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.395 214
Yttrande med enkelt planförfarande över detaljplan för Fredriksdalsområdet Nättraby,
Folkparken.

Lokala skolstyrelsen
Sturköskolan

Protokoll från sammanträde den 6 oktober 2004.

Utbildningsnämnden

Sammanträdesplan för år 2005

Tekniska nämnden

Sammanträdesplan för år 2005
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och lägger meddelandena
till handlingarna.
_____________

15 december 2004
Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 15 december 2004
§ 112

Aktuell information
1. Vad tycker eleverna om skolmaten?
2. Personalbudget

§ 113

Delegeringsärenden

§ 114

Budgetuppföljning per den 30 november 2004

§ 115

Internbudget för år 2005 samt resursfördelning till samverkansområden m fl

§ 116

Förslag till yttrande över motion om kommunala frihetsskolor

§ 117

Val av ersättare i arbetsutskottet

§ 118

Val av kontaktpolitiker
Ärendet utgår

§ 119

Förslag till ändring av sammanträdestider i november 2005

§ 120

Kurser och konferenser

§ 121

Övriga ärenden
1. Förslag om delegering av friskoleärende
Ärendet utgår
2. Föräldranätverk för föräldrar till barn som begått självmord

§ 122

Meddelanden

§ 123

Tack och julhälsningar

_____________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 - 12.40

Beslutande

Magnus Johansson (s)
ordförande
Markus Alexandersson (s)
1:e vice ordförande
Annicka Engblom (m)
2:e vice ordförande
Roland Andréasson (s)
fr 09.35 § 116 samt beslutssmtr
Eva-Britt Dahlström (s)
Jeanette Petersson (s)
Kajsa Söderstrand (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Andreas Reinholdson (kd)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)
fr 09.35 § 116 föredr samt beslutssmtr
Jens Petersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
t o m 09.35 §§ 112-115 föredragn
Mats Fagerlund (s)
t o m 09.35 §§ 112-115 föredragn

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Jörgen Aronsson (s)
Mats Fagerlund (s)

fr o m 09.35

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Anders Karlsson
Ingrid Bergström

barn- och ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
PA-chef
informationsansvarig
nämndsekreterare

Utses att justera

Kerstin Ekberg Söderbom
Barn- och ungdomsnämndens kansli 2004-12-22 kl 11.00

Justeringens tid och plats
Underskrifter

fr o m 09.35

Sekreterare

______________________________

Ordförande

______________________________

Justerare

______________________________

Paragrafer 111-123

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2004-12-23
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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§ 112
Aktuell information
2004.482 622
A Ottosson
Rapport
Akten

1.

Vad tycker eleverna om skolmaten?

I de undersökningar som barn- och ungdomsförvaltningen har gjort om elevers
attityder till skolan har det visat sig att skolmaten är något som majoriteten varit
missnöjda med. I utvärderingsplanen för år 2004 ingår därför att följa upp denna
fråga.
Undersökningen har genomförts i två delar, dels har eleverna fått ”sätta betyg”
dvs om maten var god eller inte, på maten vid fem tillfällen under mars t o m
september 2004, dels har skolmåltidspersonalen samma dagar svarat på bl a vilken
mat som serverades och antal portioner.
De skolor som deltagit i undersökningen är Lyckebyskolan, Kättilsmåla skola,
Wämöskolan, Musikugglans friskola, Hästöskolan samt Verköskolan, som får
skolmaten från Vedebyskolans kök. De övriga skolorna är Jändelskolan, Ramdala
skola, Skrävle skola, Jämjö kyrkskola och Torhamns skola, som får skolmaten från
Jändelskolans kök.
Resultat av undersökningen
Den mat som serverades vid undersökningstillfällena får generellt ett gott betyg av
eleverna. Undersökningen visar att eleverna tycker om skolmaten.
Jämförelser mellan skolorna är svåra att göra därför att även om skolorna fått mat
från samma kök, så serverade inte alla samma mat vid varje enskilt tillfälle. Dessutom
har uppgifter från samtliga skolor inte lämnats för alla dagarna. För de dagar
jämförelse kan göras mellan skolorna finns inga större skillnader i vad eleverna
tycker om maten.
Samtliga skolor har grönsaker varje dag; som salladsbuffé/salladsbord eller på annat
sätt. Alternativ till dagens rätt serveras oftast inte. Endast en av de deltagande
skolorna erbjöd en av dagarna alternativ till dagens skollunch.
Resultatet av undersökningen speglar inte det missnöje som tidigare undersökningar
visat. Ett skäl kan vara frågeställningen; om eleverna tyckte om eller inte tyckte om
maten.
Den fråga som ställts i tidigare undersökningar har varit ”Vad tycker du om
skolmaten på din skola?”. En sådan frågeställning kan inkludera mer än enbart hur
maten smakar. Det kan tex. vara faktorer som handlar om att de får tillräckligt mycket
mat, om de får mat vid lämplig tidpunkt på dagen, ljudnivån i matsalen, att de har tid
att äta utan att stressa och liknande synpunkter.
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forts § 112
Vedebyskolans kök
Skolmaten från Vedebyskolans kök fick överlag ett mycket gott betyg av eleverna.
Mellan 58 och 100 % av eleverna tyckte att maten var god. Den mat som fick högst
betyg är köttbullar och pasta. Den maträtt som uppskattades minst var tonfisksallad
med ris.
Jändelskolans kök
Också maten från Jändelskolans kök fick gott betyg. Andelen elever som var nöjda
med vad som serverades varierade mellan 63 % och 92 % på de olika skolorna. Bäst
betyg fick maten när det serverades pannkakor. Den minst uppskattade skollunchen
var kebabpytt.
Undersökningen redovisas i en kommunövergripande rapport och resultaten för de
olika skolorna överlämnas till respektive rektor som hjälp i det arbete som pågår med
att utveckla och anpassa måltidsverksamheten.
Bo Palmgren (c) refererar till sina erfarenheter som tidigare rektor, vad gäller
skolmaten och elevernas omdömen.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten och lägger informationen till
handlingarna.
_______________
2003.464 042
2.
S Petersson
Akten

Personalbudget

Bo Palmgren (c) lämnade vid nämndens novembersammanträde en skriftlig
förfrågan om upprättande av personalbudget i samband med internbudgeten.
Speciellt är Bo Palmgren intresserad av de personalkategorier som är aktuella
för barn i behov av särskilt stöd.
Stefan Petersson redovisar medellöner och faktiska kostnader för vissa yrkesgrupper av tillsvidareanställd personal som tagits fram med urvalsdatum
2004-11-01.
En ungefärlig bedömning är att 12-15 mkr kronor avsätts för barn i behov av
stöd, vilket redovisades i Sune Ahlgrens utredning efter besök i områdena.
Vidare informeras om att personalbudget upprättas i varje rektorsområde efter det
att internbudgeten fastlagts. Detta innebär att personalbudget kan redovisas på
nämndens sammanträde först i mars månad 2005.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
__________________
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§ 113
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Ändringsbeslut avseende tillägg till lön under tiden
2004-11-08 - 2004-11-14.

2004.255 023

Läsårstider 2005/2006 för Karlskrona kommuns grundskola inkl förskoleklass och särskola.

2004.493 608

Fastställande av personalmåltider/pedagogisk måltid.

2004.232 622

Ledighet för elev i Sunnadals rektorsområde under tiden
2004-11-29 - 2004-12-04.
Ledighet för elev i Sunnadals rektorsområde under tiden
2004-11-17 - 2004-12-08.
Ledighet för elev i Sunnadals rektorsområde under tiden
2004-11-17 - 2004-12-08.
Ledighet för elev i Sunnadals rektorsområde under tiden
2004-12-02 - 2004-12-28.
Anpassad studiegång för elev i år 8 i Rödeby samverkansområde. Beviljas en dag/vecka fr o m v 46 2004 och
tillsvidare.
Ledighet med än 10 dagar för elev i klass 2 vid Nättrabyskolan. Avser tiden 2005-01-17 -2005-02-01.
Ledighet för elev i år 8 vid Jändelskolan under tiden
2005-02-02 - 2005-02-18.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2004.83 042
P Olsson
S Petersson
A-C Östbergh
Kommunstyr.
Akten

§ 114
Budgetuppföljning per den 30 november 2004
En samlad bedömning är att förvaltningens resultat för 2004 slutar på + 1,0 Mkr.
Beräknade avvikelser för år 2004 enligt prognos i miljontals kronor:
Resursskolan
- 0,3 Mkr
Antal elever är mindre än vad som budgeterats.
Intäkten från rektorsområdena är mindre än förväntad.
Förberedelseklasserna FBK
- 0,2 Mkr
FBK särredovisas och skall ej belasta den kommunala
skoldelen av Sunnadals ro. Elevantalet har varierat under
året och verksamheten är svårbudgeterad. Intäkt från staten
beräknas inte täcka kostnaderna.
Försäkringar
- 0,2 Mkr
Höjning av premierna för 2004 vilket inte var budgeterat.
Storköksunderhåll
Ett utökat underhåll av storköken vilket ger ett negativt
utfall mot budget.

- 0,1 Mkr

Ränteintäkter
En överskattning av nämndens likvida medel gjordes i
samband med budget.

- 0,3 Mkr

Hyror
1,0 Mkr
Till största delen är orsaken till överskottet en förskjutning
av budgeterade ny- och ombyggnationer som kommer
2005 eller att vissa kostnader kommer sent 2004 och
med helårseffekter 2005.
Bemanningsteam
Överskottet beror på att den specialistpool som det
budgeterades för inte kom igång förrän efter semesterperioden.

0,2 Mkr

Gemensamma verksamhetskostnader
Överskottet beror dels på att budgeten för personliga
tjänster och medicinskt omplacerade inte uppnåtts,
dels på att förvaltningen erhållit större intäkter än
budgeterat avseende de interkommunala ersättningarna.

0,9 Mkr
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Skolskjutsar
Skolskjutsbudgeten förväntas få ett överskott. Främst
beroende på att indexuppräkningen på skolskjutsavtalen
(1%) blivit lägre än beräknat.

0,2 Mkr

Rektorsområdena
Sammantaget uppvisar rektorsområdena ett mindre
underskott i sin prognos för 2004.

- 0,2 Mkr

Investeringar
Av nämndens periodiserade investeringsbudget om 6,7 Mkr har 5 Mkr använts.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att överlämna budgetuppföljningen för januari – november 2004 till
kommunstyrelsen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
________________
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P Olsson
S Petersson
A-C Östbergh
Kommunstyr.
Rapport
Akten

§ 115
Internbudget för år 2005 samt resursfördelning till samverkansområden m fl
Budgetram 2005
I budgetdirektiven för 2005 tilldelade kommunfullmäktige barn- och ungdomsnämnden en ram om 753,9 Mkr.
Enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut 2004-11-25 är barn- och ungdomsnämndens ram för år 2005, 763,4 mkr. I utökning av ramen för nämnden 2005 finns
tillskott om 7,5 Mkr för förskoleutbyggnad samt 2,0 Mkr för ökade skolskjutskostnader med anledning av domslut angående barns rätt till skolskjuts i samband
med växelvis boende hos föräldrarna.
Till denna ram har positiva justeringar gjorts med netto ca 17,1 Mkr. Detta avser bl a
kompensation för löneökningar år 2004 samt den nettoökning av ramen som sker med
anledning av att Wärnerssonpengarna förs över till det generella statsbidraget. Utöver
denna ram finns under kommunstyrelsens centrala medel för kompensation för övriga
löneökningar år 2005 med ca 3,0 % samt kompensation för prisökningar med 1,0 %.
I en särskild reserv under kommunstyrelsen finns ytterligare medel reserverade för
den del av det nya statsbidraget för personalökning inom förskolan som inte kan
användas för utbyggnad av förskolan utan istället är riktat mot en ökning av
personaltätheten inom förskolan, 4,6 Mkr.
Barn- och ungdomsnämndens nettoram för år 2005 är därmed 780,5 Mkr. I förslaget
finns den barnomsorgsutbyggnad för år 2005 som var känd i november 2004
inkluderad.
Internbudget
Internbudgeten utgör budgetramen för alla verksamheter och budgetansvariga
förutom rektorsområden med grundskola/förskola. Resurserna till rektorsområdena
exklusive särskola, nattis och allergidaghem fördelas efter en av nämnden beslutad
resursfördelningsmodell.
Reserv
Enligt beslutad resursfördelningsmodell skall en reserv budgeteras. Reserven skall
enligt budgetdirektiven vara 1 % av nämndens kommunbidrag. Tidigare år har avsatts
0,5 %. I detta budgetförslag har avsatts 3,5 Mkr.
Kommunfullmäktige beslutade i budgetdirektiven för år 2005 om att varje nämnd
skall avsätta 1 % av nämndens nettokostnader för nödvändiga volym- och kvalitetsökningar. I internbudgeten för år 2005 finns 7 Mkr avsatta för detta ändamål.
Internbudgetförslaget förutsätter att dessa medel efter bedömning av den fortsatta
förskoleutbyggnaden kan genom beslut av förvaltningsledning tillföras verksamheten.
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Statsbidrag
Från och med 2005 förändras reglerna för det särskilt riktade statsbidraget för
personalförstärkningar i skola och fritidshem (Wärnerssonpengarna). Den största
delen övergår till det generella statsbidraget. Detta innebär att nämnden erhåller en
ramutökning men samtidigt en extern intäktsminskning med netto 12,8 Mkr. Det
kommer inte att finnas någon särskild reserv för detta bidrag under kommunfullmäktige, utan 2005 års bidrag kommer istället att hanteras som ett riktat
statsbidrag och inte avräknas under budgetåret mot kommunbidraget. För år 2005
finns det möjlighet att erhålla statsbidrag med 9,6 Mkr (7,2 Mkr) och för år 2006
med ytterligare 6,4 Mkr ( 4,8 Mkr) vilket också har budgeterats. Bidraget skall
fördelas mellan barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden 75/25 enligt
beslut i fullmäktige.
Det av regeringen förslagna statsbidraget för personalförstärkningar inom förskolan
(Hallengrenpengar) har i detta budgetförslag endast beaktas till den del som avser
utbyggnad i förskolan (25 %).
Resursfördelning
Barn- och ungdomsnämnden beslöt 2000-11-22, § 116, att en ny modell skall
tillämpas för resursfördelning. Enligt denna modell sker en fördelning av medel till
de fyra samverkansområdena (Trossö, Lyckeby, Rödeby, Jämjö) samt Nättraby och
Sunnadals rektorsområde. Samverkansområdet ansvarar för att tilldelade medel
fördelas i samverkan. Till grund för resursfördelningen ligger en prognos över 2005
års planerade volymtimmar inom barnomsorgen samt antalet elever inom
grundskolan. Samma resursfördelningsprinciper tillämpas för den barnomsorg som
bedrivs i enskild verksamhet.
Noggrann uppföljning av volymutvecklingen och avstämning av barnomsorgstimmar
per avdelning inom barnomsorgen (kommunala enheter och kooperativ) kommer att
fortsätta under år 2005.
Specialinstitutioner som nattis och allergiförskola föreslås fortfarande bli
anslagsfinansierade.
Den förändring av finansieringen för Resursskolorna som skedde inför år 2003
föreslås fortsätta under år 2005. 75 % anslagsfinansieras och rektorsområdena köper
platser efter ett beräknat behov 25 %.
Generella resursen
Under hösten 2004 har Resursgruppen gjort en probleminventering där fördyrande
faktorer och socioekonomiska faktorer ingår som en del. Utgångspunkten har varit att
se om det finns andra områden i Karlskrona kommun som har liknande
behov/problematik som Sunnadals rektorsområde.
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I internbudgeten föreslås en förändring gällande den generella extra resursen som
fördelats ut till Sunnadals rektorsområde samt för den del som benämnts ”utjämningspost” i tidigare års resursfördelning. Förvaltningen föreslår att en ny pott om 5 % eller
25 Mkr, av de medel som avsätts i resursfördelningen till samverkansområdena
tillskapas. Till fördelningsnyckel av dessa pengar har använts två av de bakgrundsfaktorer som bildar Salsamodellen och som Skolverket anser vara mest betydelsefull
för barns lärande; föräldrarnas utbildningsbakgrund samt andelen barn med utländsk
härkomst.
Överskott/underskott
Gamla överskott respektive underskott hanteras i budget 2005 enligt tidigare regler.
Kommentarer
I kommentarer till internbudgetförslaget belyses följande poster:
- Barn- och ungdomsnämnden samt dess administration
- Barn- och ungdomskontoret
- Särskolan
- Säljö
- Utvecklingscentrum
- Resursskolan
- Resurscentrum
- Övriga verksamhetsgemensamma kostnader
- Skolportal
- Bemanningsteam
- Skolskjutsar
- Lokaler
- Facklig tid
- Finansiella poster samt avskrivningar
- Intäkter - barnomsorgsavgifter
- Kooperativ
- Friskolor
- Samverkansområden/rektorsområden
- Reserv
Investeringsbudget
Nämnden har erhållit 6,0 Mkr till investeringar för 2005. Utöver dessa medel finns en
ospecificerad reserv under kommunstyrelsen för inventarier till barnomsorgsutbyggnad.
Till rektorsområdena fördelas 3,5 Mkr enligt beslutad resursfördelningsmodell med
undantag för de rektorsområden som haft invigning av F-9 projekt, vilka får en
reducerad tilldelning under 3 år.
En reserv om 400 tkr budgeteras för oförutsedda behov.

15 december 2004 10

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta:
1.att

godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för 2005

2.att

godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 2005

3.att

godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2005

4.att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska justeringar
i internbudget och resursfördelningar
5.att ge förvaltningschef delegation att frigöra medel ur reserv för att under 2005
täcka ett utökat behov av insatser inom barnomsorgen samt att täcka effekterna av
förändringar i elevantal, sammansättning, omflyttning mm inom rektorsområdena.
6.att

ge förvaltningschef delegation att godkänna budget per rektorsområde.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens decembersammanträde.
-------------------I nytt beslutsförslag som tillsänts ledamöterna har ytterligare två att-satser tillkommit.
Ordföranden meddelar att dessa utgår ur ärendet.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) redovisar Alliansens förslag till internbudget för barn- och
ungdomsnämnden 2005 samt yrkar bifall till densamma.
ArtoValtonen (v) yrkar att stycket om skolportalen på sidan 5 i tjänstemannaförslaget
strykes.
Jens Petersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på alliansens
förslag.
Ordföranden yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar om följande
tilläggsattsatser:
1.att ge förvaltningen i uppdrag att inom t ex utvecklingscentrum utse en
kontaktperson att driva arbetet med utemiljön på skolgårdarna.
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2.att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en inventering av hur skolgårdarna
ser ut samt hur utemiljön används i lärandet
3.att ge förvaltningen i uppdrag att se över resursfördelningen vad gäller
barnomsorgen för att kartlägga fördelningen mellan förskola och dagbarnvårdare.
4.att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på förstärkning i
bemanningsteamet i syfte att skapa möjlighet att tillfälligt tillföra extra personalresurser för att på så sätt verka för minskande sjuktal. Särskilt skall beaktas att de
fackliga organisationerna skall bjudas in i arbetet.
Bo Palmgren (c) yrkar bifall till alliansens förslag, bifall till ordförandens fyra
tilläggsattsatser samt yrkar följande tilläggsattsats:
5.att barn- och ungdomsnämnden beslutar satsa på specialpedagogiska resurser.
Roland Andréasson (s) yrkar avslag på Bo Palmgrens tilläggsattsats.
Jan-Olof Petersson (fp) m fl yrkar bifall till alliansens förslag.
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar bifall till ordförandens fyra tilläggsattsatser.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot alliansens förslag till internbudget mot
varandra.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer proposition på Arto Valtonens (v) ändringsförslag betr skolportal.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Votering
Arto Valtonen (v) begär votering
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller Arto Valtonens
yrkande röstar ja, den som avslår yrkandet röstar nej.
Följande ja-röster lämnas: Bo Palmgren (c), Arto Valtonen (v) och Marcel Abedini
(mp).
Följande nej-röster lämnas: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s),
Annicka Engblom (m), Roland Andréasson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Jeanette
Pettersson (s), Kajsa Söderstrand (s), Johan Elofsson (m), Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp), Andreas Reinholdsson (kd och Jens Petersson (s).
Barn- och ungdomsnämnden har med 3 ja-röster mot 12 nej-röster beslutat avslå
yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 1.
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget.
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Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 2.
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget..
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 3.
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 4.
Barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 5, Bo Palmgrens yrkande angående
specialpedagogiska resurser.
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
1.att

godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för 2005

2.att

godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 2005

3.att

godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2005

4.att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska justeringar
i internbudget och resursfördelningar
5.att ge förvaltningschef delegation att frigöra medel ur reserv för att under 2005
täcka ett utökat behov av insatser inom barnomsorgen samt att täcka effekterna av
förändringar i elevantal, sammansättning, omflyttning mm inom rektorsområdena
6.att

ge förvaltningschef delegation att godkänna budget per rektorsområde

7.att ge förvaltningen i uppdrag att inom t ex utvecklingscentrum utse en
kontaktperson att driva arbetet med utemiljön på skolgårdarna
8.att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en inventering av hur skolgårdarna
ser ut samt hur utemiljön används i lärandet
9.att ge förvaltningen i uppdrag att se över resursfördelningen vad gäller
barnomsorgen för att kartlägga fördelningen mellan förskola och dagbarnvårdare
10.att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på förstärkning i
bemanningsteamet i syfte att skapa möjlighet att tillfälligt tillföra extra personalresurser för att på så sätt verka för minskande sjuktal. Särskilt skall beaktas att de
fackliga organisationerna skall bjudas in i arbetet.
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Reservationer
Arto Valtonen (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Bo Palmgren (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Alliansen reserverar sig till förmån för eget förslag, vilket bifogas protokollet.
______________

RESERVATION till
Ärende 5: Budget 2005

2004-12-11

Alliansens förslag till internbudget för Barn- och
Ungdomsnämnden 2005

Kvalitet i
skolan
Reserver

BUK

Resursskolan

Barnomsorgen

Yrkanden

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta:
1. att de reserver om 10,5 Mkr avsatta för kvalitetsökningar tillförs skolverksamheten i form av
förstärkning av elevpengen
2. att Resursskolans medelstilldelning från och med 1 juni 2005 minskas med 1 Mkr och att detta
belopp tillförs skolverksamheten i form av förstärkning av
elevpengen
3. att

att uppdra åt förvaltningen att med början från den 1 juni 2005 särredovisa kostnaderna
för barnomsorg och grundskola

4. att

uppdra åt förvaltningen att införa en barnomsorgspeng med början från den 1 juni 2005
där lokalkostnaden ingår som del

5. att

uppdra åt förvaltningen att inom maxtaxans ram införa en differentierad taxa med minst
tre intervaller relaterad till vistelsetiden

6. att

uppdra åt förvaltningen att ta fram kvalitetskriterier för godkännande av
förskoleverksamhet samt medge fri etablering av förskolor samt familjedaghem som
uppfyller dessa

7. att

uppdra åt förvaltningen att utarbeta underlag för rätt till ersättning för vård av eget barn
om man samtidigt har omsorg om minst ett utomstående

8. att

uppräkningskoefficienten 1,75 för barn i åldern 1-3 år även tillämpas för barn placerade i
familjedaghem

9. att

dagbarnvårdare äger rätt att räkna eget/egna barn som placerade i det egna hemmet

10. att

uppdra åt förvaltningen att genomföra en rationalisering inom den egna organisationen
motsvarande 10 % av tilldelad budget

11. att

uppdraga åt förvaltningen att vidtaga de budgettekniska justeringar som behövs med
anledning av Alliansens förslag

12. att

i övrigt bifalla förvaltningens förslag

Inledning
Barnet har en naturlig nyfikenhet att lära sig nya saker. Det är förskolans och skolans viktigaste
uppdrag att behålla och utveckla denna nyfikenhet hos barn och ungdomar. Kunskap och kreativitet har
alltid haft en avgörande betydelse för den enskilda människans och samhällets utveckling. Vi i
Alliansen för Karlskrona vill kunna erbjuda en förskola och skola där lek och lust att lära, kunskap och
bildning är positiva och värdefulla begrepp för våra barn och ungdomar och deras föräldrar. Varje
människa är en individ med unika anlag och möjligheter. Verksamheten måste därför kunna erbjuda
människor lika chanser i livet där alla har goda möjligheter att utvecklas. Barn och ungdomar måste få
känna att de är sedda, behövda och uppskattade.
Ett viktigt ledord för oss är ständiga förbättringar. Med det menar vi att varje enhet och varje individ
ska ges förutsättningar och kunna visa på att man ständigt blir bättre på lärande och på att lära. Till
hjälp i detta arbete ska ett löpande utvärderingsarbete av kunskaper, färdigheter och attityder göras,
ställda i relation till läroplanernas mål.
Samhället förändras i allt snabbare takt. Krav på ökad livskvalitet, teknisk utveckling, globalisering och
gränslöst samarbete inom Europa kommer att göra att den värld våra barn lever i om en generation inte
har mycket likhet med dagens samhälle. Kunskapskraven stiger i takt med att omvärlden förändras.
Barnomsorg, förskola, skolbarnsomsorg och grundskola står därför under de närmaste åren inför stora
utmaningar.
I denna budget vill vi från de borgerliga partierna påvisa och yrka på vilka nödvändiga satsningar och
förändringar i verksamheten Barn- och ungdomsnämnden bör göra för att möta dagens och framtidens
behov.

Förskoleverksamhet och fritidshem
Rätten för föräldrar att välja barnomsorg tillsammans med möjligheten att starta alternativ barnomsorg
ska vara grundläggande i hur verksamheten utformas för att möta kommunmedborgarnas önskemål.
De senaste årens regeringsreformer i form av maxtaxa och rätten för arbetslösa samt föräldralediga till
15-timmars barnsomsorg/vecka, har skapat ett oerhört stort tryck på den nuvarande verksamheten.
Kostnaderna har ökat, vistelsetiden blivit längre och barngrupperna har blivit alldeles för stora, vilket
både barn och personal far illa av.
Då vi i kommunen inte kan räkna med kompensation från regeringen för dessa reformer kan vi själva
finna vägar att möta föräldrarnas önskan om att kombinera familje- och arbetsliv. Vi i Alliansen delar
inte majoritetens uppfattning om en snabb, enbart kommunal utbyggnad av barnomsorgen som en
lösning på efterfrågan. Vi föreslår därför att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag om
införande av en barnomsorgspeng. På så sätt skapas istället långsiktiga regler och det ger möjlighet för
såväl föräldrar som privata utövare att ta initiativ för att möta ett ökat behov. Vårt förslag till
resursfördelning är att låta skattepengarna utan omvägar gå direkt till den omsorgsform föräldrarna
väljer. Vi föreslår också en differentiering av nuvarande taxa om minst tre steg för att på så sätt
stimulera till mindre vistelsetid inom förskolan.

Vi föreslår även att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram kvalitetskriterier för anordnare av
barnomsorg samt etableringsfrihet inom förskolan och för familjedaghem. För att ytterligare utöka
valfriheten för föräldrarna vill vi ge möjlighet till ersättning för omsorg om eget/egna barn om man
samtidigt har omsorg om minst ett utomstående.
Med det sätt som man idag räknar snittimmar inom barnomsorgen i kombination med att andelen små
barn de senaste åren ökat markant, har på ett orimligt sätt påverkat arbetssituationen för våra
dagbarnvårdare Vi har hörsammat kritiken om situationen från fackligt håll och instämmer med att
situationen är ohållbar. Vi föreslår därför att den regel om uppräkning i timmar för barn mellan 1-3 år
som gäller inom övrig barnomsorg, även ska gälla för dagbarnvårdare. Vi föreslår även att
dagbarnvårdarna ska få rätt att räkna eget/egna barn som placerade i hemmet.

Grundskola
Den senaste tidens rapporter om kunskapsläget inom skolan bekräftar det som vi inom Alliansen länge
varnat för. Det finns all anledning till att känna oro inför i kunskapsutvecklingen även här i Karlskrona
kommun och majoritetens beslut den senaste tiden med resursminskningar i skolverksamhet till förmån
för förskoleutbyggnad lär inte hjälpa upp situationen.
Det är inte rätt att eleverna i våra skolor genom neddragningar på kvalitén ska behöva klä skott för
otillräcklig medelstilldelning från statsmakten till barnomsorgen. Gapet mellan kommunens bidrag per
elev och den genomsnittliga medelstilldelningen i riket är alldeles för stort för att vara acceptabelt och
med den nuvarande inriktningen i majoritetens budget kommer detta gap att öka ytterligare. Tvärtom
behövs det satsningar inom skolan för att t.ex. öka antalet elever med godkända betyg till gymnasiet
och förstärka insatser för barn och elever som behöver extra stöd. För oss är det dessutom en
självklarhet att kommunala skolor och fristående skolor ska få verka under samma förutsättningar, både
resursmässigt och organisatoriskt.
För att tydliggöra medelstilldelningen till grundskolan respektive barnomsorgen föreslår vi därför att
Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att från och med den 1 januari 2005 särredovisa
kostnaderna för de båda verksamheterna.
Vidare har vi tidigare kritiserat fördelningen mellan anslags- respektive intäktsfinansieringen till
Resursskolan. Vi anser att medlen skolorna har förfogande för barn med särskilda behov till fullo ska
ligga inom respektive skolas budget. Därmed även avgörandet om dessa medel ska användas för att
anlita Resursskolans eller annans tjänster eller om satsning inom den egna verksamheten ska göras. Vi
föreslår därför en minskning av anslagen till Resursskolan för överförande till skolorna genom en
förstärkning av elevpengen.

Sammanfattning
Det är högst väsentligt att det ska finnas tillräckligt med resurser till skolan för att varje elev ska kunna
erbjudas en väg till goda kunskaper utifrån sina egna förutsättningar. De borgerliga partierna har under
lång tid ställt krav på ökade satsningar på skolan, vilket tyvärr inte vunnit tillräckligt gehör hos den
sittande majoriteten. Den nuvarande utvecklingen, där skolorna får klä skott för otillräcklig
medelstilldelning till barnomsorgen, anser vi vara olycklig och oacceptabel.
Det är nödvändigt att elever och föräldrar ges ett stort inflytande i skolan och därmed möjlighet att
påverka skolans utveckling. Lika nödvändigt är att skolans och barnomsorgens personal får en verklig
möjlighet att utveckla den pedagogiska verksamheten genom sin yrkesskicklighet.
Sättet som resurserna till förskolan/skolan fördelas på måste vara anpassat för detta. Därför vill vi i ett
första steg införa en barnomsorgspeng. Det innebär att de kommunala resurserna går direkt till den
skola föräldern eller eleven valt. Det leder också till att beslutsvägarna blir kortare samtidigt som
resurserna går till enheterna istället för till central administration.
Undertecknade partier kommer att arbeta för att skapa förutsättningar för en rejäl ökning av resurserna
till skolan. Med våra förslag ger vi personalen bättre förutsättningar att få ännu mer stimulerande
arbetsmiljö och bättre förutsättningar att fortsätta sitt viktiga arbete.

Annicka Engblom (m)

Jan-Olof Petersson (fp)

Andreas Reinholdson (kd)

Bo Palmgren (c)

Allians för Karlskrona
Barn- och ungdomsnämnden
2004-12-15

Barn och ungdomsförvaltningen Internbudget för år 2005

(Tkr)
Verksamhet
100 Barn- och ungdomsnämnden

1 146

Budget 05
s,v,mp
1 075

Budget 05
Alliansen
1 075

Differens
A – s,v,mp
0

130 Nämndsadministration

1 216

1 602

1 602

0

400 Barn- och ungdomskontor

6 255

6 393

5 754

- 640

450 Särskola

25 960

26 110

26 110

0

460 Säljö

625

650

650

0

462 Utvecklingscentrum

816

841

841

0

463 Resursskolan

2 790

2 738

1 738

- 1000

464 Resurscentrum

4 041

3 890

3 890

0

470 Vht gemensamma kostnader

20 237

20 010

20 010

0

472 Skolskjutsar

15 100

17 030

17 030

0

473 Lokaler

118 041

119 585

119 585

0

474 Bemanningsteam

1 874

2 000

2 000

0

490 Facklig tid

2 155

2 155

2 155

0

950 Finansiella poster

5 300

5 700

5 700

0

410-413 Barnomsorgsavgifter

-34 102

-34 253

-34 253

0

Wärnerssonpengar

-15 156

-7 200

-7 200

0

Kooperativ barnomsorg

28 407

29 381

29 381

0

Resursförd. till grundskola

595 435

594 363

606 503

12 140

(Resursförd. till grundskola och barnomsorg

623 842

623 744

635 884

12 140)

Statsbidrag, maxtaxereformer

-19 237

-19 260

-19 260

0

Statsbidrag, kvalitetssäkring

-3 043

-3 043

-3 043

0

251

245

245

0

1 % avsättning

4 000

7 000

0

-7 000

Reserv

5 318

3 500

0

-3 500

Nystart av barnomsorgsavdelningar

Budget 04
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P Olsson
A Eklund
A Ottosson
Kommunfullm.
Akten

§ 116
Förslag till yttrande över motion om kommunala frihetsskolor
I en motion ställd till kommunfullmäktige från Folkpartiet vill motionären öka
personalens inflytande, närhet till ledning samt överblick över arbetssituationen samt
möjligheten till självstyre i förhållande till politisk nämnd och förvaltningsledning.
Detta föreslås ske genom att skolan får en egen balansräkning som är fri från den
kommunala budgeten även över årsskiftena. Dessutom föreslås frihet från kommunal
styrning avseende administration och personaladministration.
Motionären vill inte, utöver detta, låsa formerna utan att ett uppdrag ges till kommunstyrelsen att utreda frågan vidare.
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta
”att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda och ta fram olika modeller för självstyrande kommunala skolor i motionens anda
att erbjuda samtliga kommunala skolor i Karlskrona att få organisera sig som
självstyrande skolor
att om utredda förslag och tillämpningar visar sig vara användbara även införa dessa
modeller i övriga förvaltningar.”
Yttrande
Möjligheterna att genomföra det motionen syftar till bör bedömas utifrån läroplan,
skollag, kommunallag och annan lagstiftning samt utifrån de erfarenheter som finns
på området.
Stiftelsen Företagsam har bildat ett nätverk för ”Kommunala friskolor” och bland
medlemmarna finns Halmstad och Skurup. Nätverket vill skapa större utrymme för
entreprenörskap inom den offentliga skolan när det gäller pedagogiskt ledarskap,
organisationsutveckling och ekonomistyrning.
Stiftelsen Företagsam menar att en kommunal friskola inte är en friskola i skollagens
mening; dvs en skola som anordnas av enskilda fysiska eller juridiska personer och
där tillstånd krävs från Skolverket. Stiftelsen vill istället definiera det som en
skola/resultatenhet där rektor och personal i en tydlig, flerårig överenskommelse med
kommunen får utökade befogenheter samt utökat ansvar för sin verksamhet, ekonomi
och personal.
För att få veta mer om befintliga kommunala friskolor har förvaltningen tagit kontakt
med två kommunala friskolor; en i Halmstad och en i Skurup
Andersbergsskolan i Halmstad leds av en styrelse med representanter för personal,
elever, föräldrar, fackliga organisationer, fritidsgården, bostadsbolaget och
vårdcentralen. Rektor är ordförande för styrelsen där allas röster är lika mycket värda.
Skolan följer kommunens regler vid anställningar (bl.a. LAS). Skolan har ekonomisk
tilldelning enligt samma principer som kommunens skolor har.
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Kostnader för lokaler ligger utanför skolans budget för alla skolor i kommunen.
Styrelsen fattar beslut om budget och fördelar ut till samtliga arbetslag som helt tar
ansvar för sin budget. Alla ekonomiska beslut utom löner beslutas av styrelsen.
När det gäller föräldraengagemanget uppger rektorn att det inte är stort, vilket var
fallet även innan skolan blev kommunal friskola. Eleverna är enligt undersökningar
mycket nöjda, vilket de också var tidigare.
Nyckelpigan kommunala friskola i Skurup har ingen brukarstyrelse som det var tänkt.
Föräldrarna är nöjda med skolan och vill inte ingå i något råd. Personalen fattar
beslut, men rektor har sista ordet.
Slutsatser
Utifrån lagar och bestämmelser måste fristående ekonomi, personaladministration och
egen ansvarig styrelse men med fortsatt kommunalt ansvar, bedömas som ej förenligt
med kommunalt huvudmannaskap. Den grad av frihet som motionären föreslår
omöjliggör kommunalt ansvar för redovisning, personal, arbetsmiljö mm och innebär
att verksamheten överförs till en fristående skola som måste ha tillstånd av
Skolverket.
De exempel på ”Kommunala friskolor” som finns har en lägre frihetsgrad än det som
framgår av motionärens intentioner och vad som gäller för fristående skolor.
Generellt har stor tyngd lagts på inflytande från personal och samhällsaktörer i
förhållande till föräldrainflytande.
I avvägningen mellan rektors roll enligt skollag och skolstyrelsens roll har man i tex.
Halmstad lagt ett större beslutsansvar på styrelsen än vad Karlskrona gjort på Sturkö,
som är vår ”Kommunala friskola”.
Erfarenheter från Karlskrona
I Karlskrona har det förutom på Sturkö också förts samtal med föräldrar i
Spandelstorp om att inrätta en lokal styrelse. Föräldrarna bedömde dock att det
inflytande som samråd om budget mm redan gav var tillräckligt.
Sammanfattning
Av motionärens tre att-satser behandlar de två senare vad som kan ske efter en
utredning respektive vad som kan ske efter ett genomförande. Ingen av dessa kan
tillstyrkas i detta skede.
Den först att-satsen innebär ett utredningsuppdrag i motionens anda.
Förvaltningsledningen bedömer att det är positivt med utökade försök som avser
lokalt självstyre, men att de friheter avseende ekonomi, personaladministration mm,
som är motionens anda är oförenliga med kommunalt huvudmannaskap.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås med stöd av som anförts besluta
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionens tre att-satser.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet
vid nämndens decembersammanträde.
-------------------Yrkanden
Jan-Olof Petersson (fp), Bo Palmgren (c) och Annicka Engblom (m) yrkar
återremiss av ärendet.
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske.
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda med stöd av som anförts ovan
beslutat
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionens tre att-satser.
___________________
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J Petersson
I Bergström
Akten

§ 117
Val av ersättare i arbetsutskottet
Uppdraget som ersättare i arbetsutskottet har blivit vakant sedan Eva-Marie
Malmgren (s) avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsnämnden .
Yrkande
Ordföranden föreslår att Jeanette Pettersson (s) utses som ersättare i barn- och
ungdomsnämndens arbetsutskott.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar utse Jeanette Pettersson (s) som ersättare i
barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott.
_______________
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§ 118
Val av kontaktpolitiker
Ärendet utgår för vidare beredning i s-gruppen.
_______________
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2003.47 001
BUN
BUN-kontoret
Chefsgruppen
Akten

§ 119
Förslag till ändring av sammanträdestider i november 2005
Då barn- och ungdomsnämndens sammanträde i november 2005 sammanfaller
med kommunfullmäktiges budgetsammanträde, föreslås en ändring av tidigare
fastställda sammanträdestider för november.
Arbetsutskottet föreslås förläggas till den 10 november och barn- och
ungdomsnämndens sammanträde till den 16 november.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden fastställa ovanstående
förslag till ändring av sammanträdestider i november 2005.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att fastställa ändring av sammanträdestider i november 2005 till den 10 november
för arbetsutskottet och den 16 november för ungdomsnämnden.
______________

15 december 2005 20

§ 120
Kurser och konferenser
I Bergström
Barn- och ungdomsnämndens ledamöter efterfrågar information om nästa års
Skolriksdag.
Information kommer att ges på arbetsutskottets januarisammanträde.
_______________
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§ 121
Övriga ärenden
I Bergström

1.

Förslag om delegering av friskoleärende

Ärendet utgår.
Återkommer till januarisammanträdet.
_______________
I Bergström
P Olsson
A Eklund

2.

Föräldranätverk för föräldrar till barn som begått självmord

Annicka Engblom (m) informerar om ett föräldranätverk för föräldrar till barn som
begått självmord SPES. Detta nätverk finns även i Karlskrona och arbetar mycket
med att sprida kunskap, bl a om suicidala tecken hos ungdomar.
Annicka Engblom ser det önskvärt att kontaktpersonen för SPES i Karlskrona får
en möjlighet att träffa nämndens ledamöter.
Bo Palmgren (c) instämmer i förslaget.
Ordföranden och förvaltningschefen återkommer i ärendet efter att kontakt tagits med
SPES.
______________
3.

Drogmissbruk i rektorsområde

Arto Valtonen (v) ställer frågor om bruket av droger i ett rektorsområde.
Förvaltningschefen informerar om de åtgärder som vidtagits.
______________
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§ 122
Meddelanden
Svenska EFS-rådet

2004.347 027
Beslut om stöd från Europeiska socialfonden Växkraft Mål 3 -stöd.
Projektet Stöd till jämställdhetsåtgärder
beviljas ekonomiskt stöd med maximalt
367.304 kronor.

Kammarrätten i Jönköping

2003.464 042
Förlängt anstånd till den 31 januari 2005
till Karlskrona kommun att komplettera
överklagande angående laglighetsprövning
i friskoleärende.

Karlskrona kommun revisionen

2004.396 007
Revisionsrapport FH-2004. Kommunens
jämställdhetsarbete.

Tekniska nämndens trafikutskott

2004.367 512
§ 58
Önskemål om trafiksäkerhetsåtgärd vid
Strömsbergs skola.
Trafikutskottet tillstyrker framställningen.

Arbetsmiljöverket

2003.338 291
Arbetsmiljöverket avslutar ärende angående
Fridlevstads skola, då samtliga punkter åtgärdats i inspektionsmeddelande.

Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.131 214
Yttrande under granskningsskedet av detaljplan för Norra Backe, Verkö.

Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.425 214
Yttrande under samrådsskedet över
planprogram för Lampan 2,3 m fl.

Sturkö lokala styrelse

Protokoll från sammanträde 2004-11-25.

_______________
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§ 123
Tack och julhälsningar
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och ersättare för ett bra samarbete och
ett gott klimat i nämnden. Han önskar samtliga en riktigt God jul och ett Gott
Nytt År och ser framåt nya spänstiga debatter i nämnden.
Ordföranden tackar även tjänstemännen och framför ett tack till all personal för ett
gott arbete under det gångna året samt önskar samtliga en skön och avkopplande helg.
Annicka Engblom framför oppositionens tack till personal och ledamöter med
önskan om en God jul samt en speciell julhälsning till ordföranden.
Förvaltningschefen tackar på förvaltningens vägnar ordföranden och nämndsledamöter för ett gott samarbete och önskar samtliga en God jul och ett Gott Nytt År
och överlämnar en bokgåva till presidiet.
Vid en gemensam lunch avtackas de ledamöter som lämnat barn- och
ungdomsnämnden under det gångna året med en blomstergrupp eller bokgåva.
_________________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 – 14.10

Beslutande

Magnus Johansson (s)
ordförande
Markus Alexandersson (s)
1:e vice ordförande beslutssmtr
Annicka Engblom (m)
2:e vice ordförande
Roland Andréasson (s)
endast föredragn
Eva-Britt Dahlström (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Andreas Reinholdson (kd)
Bo Palmgren (c)
Marcel Abedini (mp)

Tjänstgörande ersättare

Jörgen Aronsson (s)
Mats Fagerlund (s)
Claes Nedfors (s)
Reine Svensson (v)

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Ingrid Bergström

barn- och ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
PA-chef
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Lennart Eriksson
Sven-Bertil Johansson
Anna-Lena Vial
Ann-Christin Nielsen
John Dahleke

jurist
rektor/Trossö rektorsområde
rektor/Trossö rektorsområde
rektor/Trossö rektorsområde
IT-pedagog Trossö rektorsområde

Utses att justera

Annicka Engblom

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2005-01-26 § 6 omedelbar
justering samt övriga §§ 2005-02-03 kl 11.00

1

26 januari 2005

Underskrifter

2

Sekreterare

______________________________

Paragrafer 1-13

Ordförande

______________________________

Justerare

______________________________

§ 6, 2005-01-26

Justerare

______________________________

§§ 1-5 och 7-13, 2005-02-03

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2005-01-27 (§ 6)
och 2005-02-04 (§§ 1-5 och 7-13)
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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§1
Aktuell information
1.

Välkommen till nämnden

Claes Nedfors (s) hälsas välkommen som ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
R/Trossö
I Bergström

2.

Information från Trossö rektorsområde

Rektorerna vid Trossö rektorsområde har bjudits in för att ge en information om sitt
område. Rektorerna presenterar sig själva och sitt arbetsområde.
Sven-Bertil Johansson ansvarar för Rosenfeldtskolan och Aspöskolan inkl allmän
förskola samt även Sjukhusskolan och Kastanjeskolan.
Anna-Lena Vial ansvarar för Saltöskolans verksamheter, Saltkråkans och Trossögårdens förskola.
Ann-Christin Nielsen ansvarar för övrig barnomsorg samt dagbarnvårdarna på Trossö
inkl allmän förskola.
Personalstyrkan för verksamheten är 180 personer. Verksamheten i skolan omfattar
ca 300 elever och inom barnomsorgen finns ca 600 barn, av vilka ett stort antal inte
tillhör upptagningsområdet.
Måldokument för Trossö rektorsområde presenteras. Måldokumenten omfattar år
F-9. Ett för åren F-5 och ett för 6-9. Dokumenten innehåller uppnåendemål för varje
ämne och följer eleven genom skoltiden. Ledningen och personalen har gemensamt
tillsammans jobbat fram materialet i olika arbetsgrupper.
Saltöskolan har fått utmärkelsen Grön Flagg som är en miljöcertifiering vilken
utfärdas av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Saltöskolan har fått certifieringen för sin
hälsoprofil.
Man jobbar med ett Reggio Emiliainspirerat arbetssätt. Ett matematikprojekt för
förskolan planeras år 2005-2006.
John Dahleke som är IT-pedagog i Trossöområdet, visar områdets hemsidor och de
möjligheter till kommunikation som finns bl a med föräldrar. Hemsidan har ett
mycket stort antal besökare.
Ordföranden tackar å nämndens vägnar för informationen.
__________________
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§2
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Förändring av tidigare fastställda läsårstider med
anledning av ändring av helgdagar fr o m år 2005

2003.425 608

Ledighet beviljad för elev i år 8 vid Jändelskolan under
tiden 2005-02-02 – 2005-02-18.
Ledighet beviljad för elev i år 8 vid Jändelskolan under
tiden 2005-02-01 – 2005-02-16.
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 7, Vedebyskolan, då grundsärskolans timplan inte fullt ut överensstämmer med grundskolans.
Beslut om anpassad studiegång fr o m vecka 46 2004
för flicka i år 9 vid Vedebyskolan, dels som koncentrationsläsning Sv, En, Ma och Hkk och dels som praktik på
arbetsplats 2 dagar/vecka.
Undervisning i särskild undervisningsgrupp i ämnena
Sv, Ma, Bi, Ke, Fy och SO fr o m vecka 36 2004 för
flicka i år 8 vid Vedebyskolan.
Anpassad studiegång under ht 2004 för flicka i år 9
genom att tiden för Fy och Ke används för förstärkning
i Sv och Ma. Fr o m början av vecka 2004 undervisning
i Sv, Ma, Bi och SO förlagd till särskild undervisningsgrupp.
Beviljad ledighet för elev i år 4 i Jämjö Östra rektorsområde under tiden 2005-02-28 – 2005-03-08.
Beviljande av ledighet för elev i år 6 vid Lyckebyskolan
under tiden 2005-01-24 – 2005-03-11.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2004.83 042
P Olsson
S Petersson
Akten

§3
Bokslut 2004
Med anledning av kommunledningens fastställda datum för inlämning
av bokslut 2004 finns behov av beslut i ärendet tidigare än vid nämndens
februarisammanträde.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås därför besluta
att uppdra åt barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott att fatta beslut
om barn- och ungdomsnämndens bokslut år 2004 vid arbetsutskottets
sammanträde den 10 februari 2005.
Yrkande
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till föreliggande förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
__________________
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2005.34 290
P Olsson
S Ohlson
Tekn förv
Teknisk nämnd
Akten

§4
Förskolelokaler i Jämjö
Bakgrund
1989 tecknades hyresavtal mellan en privat fastighetsägare och Karlskrona kommun
avseende fritidshemslokaler på Östra Stationsvägen i Jämjö. Hyresavtalet löpte på
15 år. I hyresavtalet ingår också en återställningskostnad.
Lokalen har under senare år har använts för olika former av förskoleverksamhet.
Sedan oktober 2004 finns det två förskoleavdelningar i lokalen. Utemiljön är dock
mycket begränsad och eftersom fastigheten ligger precis bredvid E22 finns mycket
oro och missnöje omkring säkerheten, buller och avgaser bland personal och
föräldrar.
Arbetet med att hitta ersättningslokaler för denna förskoleverksamheten har pågått
under lång tid. Samtidigt har behovet av förskoleplatser ökat även i Jämjö. Lokaler i
fd kommunalhuset har iordningställts för att göra det möjligt att utöka verksamheterna i Jämjö. Dessa lokaler har dock inte kunnat ersätta lokalerna på Östra
Stationsvägen.
Det finns i befintliga detaljplaner för Jämjö ingen tillgänglig tomt för etablering av ny
förskola.
Förslag
Möjligheten att samnyttja Folkets hus i Jämjö har diskuterats. Lokalerna måste
iordningställas och fastigheten byggas till så att lokalen blir ändamålsenlig både för
förskola och för föreningslivet. Detaljplanen för fastigheten tillåter etablering av
förskola.
Barn- och ungdomsförvaltningen, tekniska förvaltningen och Folkets hus föreningen
har skissat på en möjlig lösning för att inrymma två förskoleavdelningar.
Karlskrona kommun köper fastigheten och bygger till den med ca 170 m2.
Bredvidliggande tomtmark köps in eller förhyrs för att ge förskolan en bra gård.
Föreningslivet förhyr den del av fastigheten som innehåller den stora samlingssalen
samt biytor. Barn- och ungdomsförvaltningen förhyr resterande del av fastigheten,
tillbyggnad samt viss tillgång till samlingssalen. Total egen yta ca 420m2.
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning beräknar preliminärt att detta skulle
innebära en årlig hyreskostnad för barn- och ungdomsnämnden med ca 715 000
kronor. Årshyran för Östra Stationsvägen är 526 000 kronor.
Återställandeklausulen för Östra Stationsvägen om fastigheten lämnas sommaren
2006 innebär en kostnad av 610 000 kronor.
Efter projektering återkommer ärendet till barn- och ungdomsnämnden.

26 januari 2005

7

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen
att omgående utföra projekteringen av ovan föreslagen förskoleetablering.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens januarisammanträde.
--------------------Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget och yrkar
att barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

bibehålla förskoleverksamheten med två avdelningar på Östra Stationsvägen

att föreslå miljö- och byggnadsnämnden att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att planera för förskoleverksamhet i detaljplanearbetet av det
nya bostadsområdet i Binga.
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på
Annicka Engbloms yrkanden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Annicka Engbloms yrkanden.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen
att omgående utföra projekteringen av ovan föreslagen förskoleetablering
enligt tjänstemannaförslaget.
__________________
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2005.35 106
P Olsson
S Ohlsson
S Petersson
E Magnusson
Larsson
Akten

§5
Arena Rosenholm
Barn- och ungdomsförvaltningen har på uppdrag av barn- och ungdomsnämndens
ordförande inlett ett arbete med att se på olika möjligheter för hur Arena Rosenholm
ska kunna nyttjas av kommunens skolor och förskolor.
Anläggningen kan ge stora möjligheter för våra barn och ungdomar både under
verksamhetstid och under deras fritid.
Barn- och ungdomsförvaltningen har tillsammans med rektorsgruppen, vid något
tillfälle barn- och ungdomsnämndens förtroendevalda samt föreningslivet tagit fram
olika idéer på hur Arena Rosenholm skulle kunna nyttjas.
Bland dessa idéer har tre olika förslag tagits fram som kan utredas vidare var för sig
eller tillsammans och eventuellt med olika tidsperspektiv. Dessa förslag är:
1. att starta en ”prova på” verksamhet för alla barn och ungdomar i förskola och
skola
2. att starta en egen skolenhet ev kopplad till riktad idrottsprofilering i en eller två
sporter
3. att starta en riktad idrottsprofilering där eleverna går övrig tid på sin hemskola.
Etablering av förskola, särskola och resursskola kan lyftas in oavsett vilken eller vilka
av ovanstående alternativ vi arbetar vidare med.
För att få fram en kostnadsbild/resursinsats för att kunna välja inriktning/inriktningar
måste ytterligare underlag tas fram i kontakter mellan barn- och ungdomsförvaltningen, rektorer, föreningsliv och övriga intressenter.
Det är ett komplext och angeläget arbete som omgående måste sättas igång för
att nämndens verksamheter skall vara med i starten av Arena Rosenholm hösten
2005. För detta arbete krävs en processledare.
Processledaren, 50% tjänst, bör sätta igång sitt arbete den 1 mars 2005 och
projektanställas året ut. Lönekostnaden för detta beräknas till ca 200 000 kronor.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att en processledare ska anställas enligt ovan
att högst 300 000 kronor frigörs ur barn- och ungdomsnämndens reserv för år 2005
för finansiering av denna tjänst samt omkostnader.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens januarisammanträde.
---------------------
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Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar å borgerliga gruppens vägnar avslag på
tjänstemannaförslaget och yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar
att uppgiften att leda uppdraget med Arena Rosenholm löses inom befintlig
personalstyrka.
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar avslag på Annicka Engbloms förslag och
bifall till tjänstemannaförslaget.
Marcel Abedini (mp) yrkar bifall till borgerliga gruppens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot borgerliga gruppens yrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Votering
Votering begärs.
Voteringsproposition
Ordföranden ställer följande voteringsproposition; den som bifaller förvaltningens
förslag röstar ja, den som bifaller borgerliga gruppens yrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Jeanette
Petersson (s), Jörgen Aronsson (s), Mats Fagerlund (s), Claes Nedfors (s) och
Reine Svensson (v).
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m), Jan-Olof Petersson
(fp), Kerstin Ekberg-Söderbom (fp), Bo Palmgren (c) och Marcel Abedini (mp).
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat
i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att en processledare ska anställas enligt ovanstående förslag
att högst 300 000 kronor frigörs ur barn- och ungdomsnämndens reserv för år 2005
för finansiering av denna tjänst samt omkostnader.
Reservation
Borgerliga gruppen och Marcel Abedini (mp) reserverar sig till förmån för eget
förslag.
_____________
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2003.464 042
P Olsson
S Petersson
Kammarrätten
Akten

§6
Yttrande över laglighetsprövning angående bidrag till friskolor
Länsrätten mål nr 8-04, Kammarrätten mål 3363-4 rotel 15
Barn- och ungdomsnämnden begär prövningstillstånd då skäl finns för ändring av
länsrättens dom. Barn- och ungdomsnämnden yrkar vidare att kammarrätten
upphäver länsrättens dom och fastställer barn- och ungdomsnämndens beslut i de
delar det inte vunnit bifall i länsrätten.
Barn- och ungdomsnämnden vidhåller vad som anförts till Länsrätten och åberopar
följande kompletterande uppgifter som grund för begäran om prövningstillstånd.
Principbeslut
Barn- och ungdomsnämnden fattade ett principbeslut vid sitt sammanträde den 19
april 2000 om bland annat lokalbidrag till befintliga friskolor. Beslutet innebar
följande som är relevant för begäran om prövningstillstånd. Med giltighet från den 1
juli 2000 fastställdes följande nya regler för bidragsgivning till kommunala friskolor.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade
1. Att till verksamheten utge ett generellt driftbidrag per elev motsvarande minst 95
% av bruttokostnaden exkl. skolskjutskostnad och lokalkostnad per elev i
kommunens egna grundskolor.
2. Till lokalkostnader, exkl. städning och verksamhetsvaktmästeri (ingår i punkt 1
ovan), utgår därutöver ett särskilt bidrag per elev motsvarande den genomsnittliga
lokalkostnaden per elev i kommunens egna grundskolor.
3. Som kompensation för momskostnaden utgår dessutom ett särskilt procentuellt
påslag (för närvarande 6%) på respektive friskolas sammanlagda bidrags-belopp.
4. Utgående bidrag skall också under löpande år justeras med hänsyn till eventuella,
utöver årsbudgeten redan beaktade, ytterligare pris- och lönejusteringar.
Ovanstående beslut skulle enligt kommunallagen 10 kap 6 § ha överklagats inom 3
veckor från den dag det tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Beslutet
tillkännagavs den 3 maj 2000 och togs ner den 25 maj 2000. Överklagan i mål 8-04
hos Länsrätten i Blekinge län inkom vid årsskiftet 2003-2004. Överklagan avseende
principbeslutet den 19 april 2000 har alltså inkommit för sent och skall därför inte tas
upp till prövning.
Lokalbidrag
Karlskrona kommun fastställer internbudget för alla nämnder en gång om året. Under
året sker löpande justeringar av den tidigare beslutade internbudgeten, t ex löne- och
priskompensationer. Detta innebär att Länsrättens behandling av överklagandet av
beslutet från 2003-12-17 är felaktig avseende lokalbidragsdelen.
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Länsrätten skulle ha tillbakavisat överklagandet eftersom beslutet endast innebär en
justering uppåt till ny genomsnittlig nivå för kommunal lokalkostnad. Detta i enlighet
med principbeslutet från 2000 som alltjämt gäller.
Elevbidrag – Verksamhetsbidrag
Till skillnad från lokalbidraget så tog barn- och ungdomsnämnden vid sitt
sammanträde 2003-12-17 ett nytt beslut avseende elevbidrag - verksamhetsbidrag.
Beslutet bestod innebär ett genomsnittligt elevbidrag motsvarande 90 % per elev av
de totala skolkostnaderna i Karlskrona kommun med undantag av lokal-kostnaderna.
Olika perspektiv
En genomgång av flera kommuners sätt att räkna fram verksamhetsbidraget visar att
det nog inte finns någon kommun som gör på samma sätt som den andra. Det finns en
påtaglig risk att förvaltningsdomstolarnas bedömning av vad som är rimlig metod att
fastställa skolpliktskostnader blir viktigare än att relationen mellan kommunal skola
och fristående skola mellan kommuner blir rimligt lika.
För barn och ungdomsnämnden är perspektivet att de fristående skolorna skall få ett,
utifrån likställighetsprincipen, så rättvist verksamhetsbidrag som möjligt i
förhållande till den kommunala skolan.
Karlskrona kommuns bedömning
Karlskrona kommun har, med beaktande av likställighetsprincipen, gjort en rätt
bedömning av nivån på elevbidraget.
Det perspektiv som de fristående skolorna antagit och som även länsrätten gjort sin
bedömning utifrån är att det finns vissa kostnader som undanhålls de fristående
skolorna. Detta stämmer inte. Barn- och ungdomsnämnden har på ett enkelt och
tydligt sätt visat hur man räknat fram de 10 % som avdraget är samt visat att det inte
finns vissa kostnader som undanhålls de fristående skolorna som underlag för bidrag.
De fristående skolorna har inte på något sätt visat och styrkt att de verkligen har de
högre kostnaderna som motsvarar ett bidrag om högre än 90 %. Länsrätten har dömt
utifrån generella kostnader som friskolorna åberopat och som de möjligen har.
Elevbidrag – bakgrund
I april 2000 fattade barn- och ungdomsnämnden beslut om att utifrån en modell som
visade grundskolans kostnader till 100% med ett avdrag med 5% vilket skulle vara
den s k skolpliktskostnaden. Elevbidraget har sedan internbudgeten 2001 tagits fram i
en modell som har givit de fristående skolorna 95 % av de totala kostnaderna för
skolverksamheten i Karlskrona kommun.
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Vid ingången av 2003 genomfördes en utvärdering, som utgår från verkliga
förhållanden och elevantal av en, inom skolväsendet, sakkunnig. Utvärderingen
genomfördes tillsammans med en referensgrupp med representanter från de fristående
skolorna. Oenighet rådde om slutsatserna.
I juni 2003 beslutade barn- och ungdomsnämnden att förvaltningen skulle genomföra
samtal med de fristående skolorna för att nå en långsiktig lösning. Dessa samtal
genomfördes under hösten 2003, utan att en gemensam syn på bidragsnivån
uppnåddes.
Utvärderingen visar att den kommunala skolan har kostnader som beror på lag- och
myndighetskrav som inte de fristående skolorna har och att de fristående skolorna kan
bortse från dessa när de genomför sin planering. Av utvärderingen framgår de
merkostnader som den kommunala skolan har med anledning av ovanstående krav.
Utgångspunkten är vad det skulle innebära i minskade kostnader om den kommunala
skolan hade lagt sin organisation som de fristående skolorna gör vid det tillfället
utvärderingen gjordes.
Länsrätten har i sitt domslut förbigått den genomförda utvärderingen och att detta är
grund för överklagande och ny dom.
Skillnader mellan skolformerna
Som exempel på skillnader mellan skolformerna hänvisar barn- och ungdomsnämnden till kommunens skyldigheter i 4 kap 5 § Skollagen, 4 kap 6 § Skollagen, 4
kap 6 § tredje stycket. Skollagens 2 kap 2 § beskriver skyldigheter avseende
förskoleklass samt 2 kap 3 §.
Enligt 2b kap 7 § skollagen är inte den fristående skolan skyldig att ta emot barn i
förskoleklass som skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter för friskolan. Samma skivning står även i 9 kap 2 § 3:e stycket att
friskolor är undantagna elever vars mottagande skulle medföra betydande
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för friskolan.
Skolpliktskostnad
Med hänvisning till utdragen ur skollagen anser barn- och ungdomsnämnden att det
finns en stor relevans i den utvärdering som genomfördes 2003.
Kostnaden för den kommunala skolan skulle vara väsentligt lägre om en kommun
kunde utforma sin organisation utifrån samma villkor som den fristående skolan.
Utvärderingen visade att sammantaget skulle Barn- och ungdomsnämnden kunna
minska sina kostnader med 29,3 Mkr, om man inte var tvungen att bedriva skola runt
om i kommunen, ,vilket motsvarar 12 % av kommunens totalkostnad för grundskolan
som 2003 var 260 Mkr.
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I Länsrättens dom och i överklagande av beslutet anför klagande att det inte är fråga
om likvärdiga ekonomiska villkor för fristående skolor med hänvisning till att de inte
får del av de s k verksamhetsgemensamma kostnaderna, exempelvis PC-avgifter,
försäkringskostnader, gemensamma utvecklings- och utbildningskostnader.
Detta är ett missförstånd. I den beräkningsmodell som använts finns dessa poster
antingen med som underlag för bidrag, eller är möjliga att nyttjas på samma villkor
som för kommunal skola.
Det avdrag om 10 % som görs på den totalkostnad Karlskrona kommun har för
grundskolan är med hänvisning till det övergripande ansvaret för alla elevers
skolgång som nämnden har och är skolpliktskostnad.
Länsrättsdom avseende skolpliktskostnad
Barn- och ungdomsnämnden hänvisar till dom i länsrätten i Östergötland vilken
avslog ett överklagande från en fristående skola avseende Norrköpings kommuns
skolpliktsavdrag, mål nr 3275-02. Den kommunala skolan har enligt domen rätt att
betrakta beredskapen att ta emot elever från fristående skolor i sin organisation som
en merkostnad, att beakta vid skolpliktsavdrag. Detsamma måste också gälla för
inflyttning och flyttning mellan skolor.
Sammanfattning
Barn – och ungdomsnämnden har inte på något sätt förändrat den princip avseende
lokalbidraget till fristående skolor som nämnden tog beslut om 19 april 2000 och
som, enligt kommunallagen 10 kap 6 §, skulle ha överklagats inom 3 veckor från den
dag det tillkännagavs på kommunens anslagstavla. Beslutet tillkännagavs den 3 maj
2000 och togs ner den 25 maj 2000.
Barn- och ungdomsnämnden har på ett tydligt och fullt relevant sätt preciserat på
vilket sätt hur man räknat fram den merkostnad som Karlskrona kommun har för
grundskolan. Detta med hänvisning till det övergripande ansvar för alla elevers
skolgång som nämnden har och som utgör skolpliktskostnad.
Beslutsförslag
Ordföranden föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att hos Kammarrätten begära prövningstillstånd i ovanstående ärende då skäl finns
för ändring av länsrättens dom samt
att yrka att Kammarrätten upphäver länsrättens dom och fastställer barn- och
ungdomsnämndens beslut i de delar det inte funnit bifall i länsrätten.
Protokollsanteckning
Borgerliga gruppen deltar ej i beredningen av detta ärende.
-----------------------
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Yrkande
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Protokollsanteckning
Annicka Engblom (m) meddelar att Borgerliga gruppen ej deltar i beslut i detta
ärende.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att hos Kammarrätten begära prövningstillstånd i ovanstående ärende då skäl finns
för ändring av länsrättens dom samt
att yrka att Kammarrätten upphäver länsrättens dom och fastställer barn- och
ungdomsnämndens beslut i de delar det inte funnit bifall i länsrätten.
Särskilt yttrande
Borgerliga gruppen lämnar särskilt yttrande vilket bifogas protokollet.
Justering
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
______________

Barn- och ungdomsnämnden
Ärende 6:

Förslag till yttrande över laglighetsprövning angående bidrag till friskolor

Karlskrona 2005-01-26

Särskilt yttrande
De fyra borgerliga partierna i Barn- och ungdomsnämnden har länge drivit den nödvändiga
linjen att elever och föräldrar genom ett aktivt val av barnomsorg och skola ges ett större
inflytande och därmed möjlighet att påverka dessas utveckling. Lika nödvändigt är det att
skolans och barnomsorgens personal får en verklig möjlighet att utveckla den pedagogiska
verksamheten genom sin yrkesskicklighet. Det åstadkommes genom att varje förskola/skola
blir självständig och får ett reellt budgetansvar.
Sättet som resurserna till förskolan/skolan fördelas på måste vara anpassat för detta. De fyra
borgerliga partierna i Barn- och ungdomsnämnden har därför under att antal år, och så även
inför 2005 års internbudget, lagt fram alternativa förslag. Vi yrkar på ett alternativt
resurssystem, kallat barnomsorgs- och skolpeng. Det innebär i korthet att största delen av de
kommunala resurserna går direkt till den skola föräldern eller eleven valt. I barnomsorgs- och
skolpengen ska även lokalkostnader ingå. Lokalhyrorna ska grundas på mer marknadsmässiga
villkor, där hänsyn tas till verkliga kapitalkostnader, läge och kvalitet och inte som idag, på
fiktiva, bokförda värden.
Vi vill på detta sätt åstadkomma korta beslutsvägar samtidigt som resurserna går direkt till
enheterna istället för till central administration. Vi vill också skapa tydliga regler för
medelstilldelning till enheterna, där hanteringen av resurserna blir konkurrensneutral. För oss
borgerliga partier är det en självklarhet att kommunala skolor och fristående skolor ska få
verka under samma förutsättningar. Inte minst sedan Skolverkets senaste rapport, Mer
kunskap för pengarna, visat att de olika skolformerna har mycket att lära av varandra.
Undertecknade partier delar till fullo de invändningar käranden anför i sin klagan och kan
därför inte ställa oss bakom det yttrande svaranden lämnat i ärendet.

Annicka Engblom (m)

Jan-Olof Pettersson (fp)

Bo Palmgren (c)

Andreas Reinholdson (kd)
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2004.398 609
A Ottosson
Kommunfullm
Akten

§7
Yttrande över motion angående avsättande av medel till studieresor
till Sachsenhausen
Sverigedemokraterna har lämnat motion om att Karlskrona kommun bör avsätta
medel så att eleverna i åren 7-9 samt i gymnasiet ska kunna göra studieresor till
Sachsenhausen.
Enligt motionären är det bästa sättet att vaccinera samhället mot kommunismens och
nationalsocialismens våldsideologer att visa våra ungdomar historien på plats och
bekämpa den tilltagande historielösheten. En studieresa till ett koncentrationsläger
kan vara en del i detta. I motionen framförs också att möjligheterna till externa bidrag
till sådana resor bör undersökas.
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta
att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag kring hur studieresor till
koncentrationslägret Sachsenhausen i syfte att belysa kommunismens och nationalsocialismens brott mot mänskligheten skall kunna finansieras och genomföras.
Förslag till yttrande
I förslag till yttrande redovisas skolans uppdrag och organisation.
Föräldrar och vårdnadshavare har ett särskilt ansvar för sina barn, men det är
nödvändigt att alla vuxna uppträder som goda förebilder och företrädare för det
demokratiska samhälle vi omfattas av. Alla som arbetar i skolan har ett särskilt ansvar
för att främja aktning för varje människas egenvärde.
Det är viktigt att skolan i undervisningen tar upp vad som hänt historiskt. Det är
också viktigt att händelser som inträffar nära och långt borta och som vi får kunskap
om genom bl.a. massmedia, tas upp för diskussion och för att skapa ny kunskap.
Skollag, läroplan och kursplaner anger vad som ska uppnås i skolan. Hur skolan ska
arbeta för att uppnå målen är inte föreskrivet. Ansvaret för detta har lärarna och
ytterst rektor, som också ansvarar för skolans budget. Vilka läromedel, aktiviteter
eller metoder som ska användas i skolan är bedömningar som arbetslagen måste göra.
Det kan innebära beslut om att göra studieresor i den anda som motionären
framhåller. Rektor ansvarar för att inom ramen för tilldelade resurser tillgodose de
behov som finns inom rektorsområdet. Följaktligen är beslut om studieresor och
andra aktiviteter något som ska fattas i rektorsområdet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås med stöd av vad som anförts ovan besluta
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden att besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
-----------------
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
och med stöd av vad som anförts ovan
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
__________________
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2004.397 007
A Eklund
Revisionen
Akten

§8
Yttrande över Revisionsrapport FF 2003: Granskning av rutiner kring barn i
behov av särskilt stöd
Revisionen har genomfört en granskning av rutiner kring barn i behov av särskilt stöd
i fem kommuner: Karlskrona - Kalmar – Kristianstad – Halmstad – Växjö.
Syftet med granskningen har varit att bedöma hur berörda nämnder säkerställer att
målgruppen får ett ändamålsenligt stöd samt att ge möjligheter till jämförelser mellan
kommunerna.
I den sammanfattande bedömningen konstateras att olikheterna i organisation/
bemanning och redovisning är stora och därför har det inte varit möjligt att göra
någon jämförelse mellan kommunerna. Inte heller går det att dra några slutsatser av
de inhämtade uppgifterna. Revisionen lämnar dock ett antal synpunkter och
påpekanden.
Från Karlskrona kommuns revisorer pekar man, i missivbrev, på ett antal frågor som
man önskar att barn och ungdomsnämnden lämnar sina synpunkter på.
Förslag till yttrande:
Barn och ungdomsnämnden har med stort intresse inväntat rapporten avseende
”Rutiner kring barn i behov av särskilt stöd”, då nämnden ser ett stort värde i
möjligheten att jämföras med andra och därmed lära av varandra.
När det gäller revisionens önskan om förtydligande/definition av begreppet ”barn i
behov av särskilt stöd” ser barn och ungdomsnämnden detta som mycket svårt att
tillmötesgå, och det skulle innebära ett agerande som hamnar i konflikt med
nationella styrdokument. Begreppet bör inte vara en klart avgränsad grupp utan ska
ses som en benämning för att enskilda barn/ungdomar i vissa perioder, i vissa
sammanhang kan vara i behov av särskilt stöd.
Nämnden delar därmed inte revisionens rekommendation att införa en särskiljande
redovisning av resurser. Det har visat sig att ett sådant arbete, inte ger informativa
data i paritet med den administrativa tyngden, då barn- och ungdomsförvaltningens
organisation till största delen är decentraliserad vad gäller beslut och bedömning av
resurser.
I beslut avseende resursfördelningssystem 2005 riktas en del av resursen utifrån
bakgrundsfaktorerna invandrarbakgrund samt föräldrarnas utbildningsnivå. Barn och
ungdomsnämnden har härutöver funnit att rektorsområdenas olika lösningar för ett
professionellt arbete bäst hanteras så nära verksamheten som möjligt.
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Revisionen pekar på att uppföljningen och utvärderingen bör förbättras.
Barn- och ungdomsförvaltningen genomför årligen ett antal uppföljningar och
utvärderingar, som ger nämnden möjligheter att följa verksamhetens utveckling och
måluppfyllelse. Samtliga rektorsområden har upprättat Kvalitetsredovisningar sedan
år 2000 . Dessutom sker utvärdering av kommunövergripande satsningen på
kommunrådet ”Svarte Petter”.
Barn och ungdomsnämnden kan inte godta att det i revisionsrapporten konstateras att
”De dokument som reglerar handläggning av barn i behov av särskilt stöd i
Karlskrona kommun utgörs huvudsakligen av skolplanen”.
Ett flertal policies/ rutindokument redovisas som reglerar handläggningen av dessa
frågor.
För närvarande pågår också ett arbete med en gemensam handlingsplan för elevhälsa.
Gemensamt datajournalsystem för elevhälsans särskilda funktionärer är förberett och
införs 2005.
Slutligen vill barn och ungdomsnämnden kommentera revisionens påpekande om att
samarbetet med socialförvaltningen borde bli bättre, samt redovisa hur samarbetet
mellan förvaltningarna ser ut för närvarande.
Det finns i varje geografisk kommundel samarbetsgrupper med socialen/skola/
polis/fritidsgårdar/m.fl. Likaså finns ett forum för rektorer och 1:e socialsekreterare
där allmänna frågor och rutiner diskuteras.
Förvaltningarna har tillsammans genomfört utbildningar för personalen och har
utarbetat ett informationsblad ”Hur du kan hjälpa barn som far illa”.
Samarbete har även skett kring sommarverksamhet för barn samt vid utredningsarbeten t.ex. inför inrättandet av resursskola.
Inom ramen för samarbetet i kommunrådet Svarte Petter har flera okonventionella
lösningar genomförts i god gemenskap.
Via den lagstiftning och regelverk som styr socialnämndens och socialförvaltningens
arbete, kan barn och ungdomsnämnden inte påverka att socialförvaltningen ibland är
förhindrade att lämna återkopplande information i samma utsträckning som
efterfrågas.
Barn och ungdomsnämnden kommer antingen från eget håll eller via förvaltningen att
även fortsättningsvis arbeta för ett gott samarbete med socialförvaltningen.
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Revisionsrapport PF2003 har för barn och ungdomsnämndens del inneburit ett
positivt deltagande i genomgångar, inventering och intervjuer som tydliggjort att
många rutiner finns.
Kontinuerliga rapporter som gjorts för att följa utvecklingen inom det berörda
området, har lett till att nämnden kan ompröva direktiv och beslut.
Detta angreppssätt vill vi fortsätta med, gärna i samarbete med de andra kommunerna
som ingår i revisionsgranskningen.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

godkänna förslaget till yttrande.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens januarisammanträde.
---------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att godkänna förslaget till yttrande.
______________
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2005.36 001
I Bergström
M Fagerlund
C Nedfors
Berörda
områden
Akten

§9
Val av kontaktpolitiker
Uppdragen som kontaktpolitiker i tre rektorsområden har blivit vakanta efter
avgående ledamöter/ersättare i nämnden.
Uppdragen avser följande områden:
- Sunnadals rektorsområde
- Rödeby rektorsområde och Stubben föräldrakooperativ
- Wämö rektorsområde, Ankaret föräldrakooperativ och Friskolan musikugglan
Socialdemokratiska gruppen lämnar förslag på nämndens januarisammanträde.
-------------------Förslag
Ordföranden föreslår att Mats Fagerlund (s) väljs till kontaktpolitiker i Sunnadals
rektorsområde och att Claes Nedfors (s) väljs till kontaktpolitiker i Rödeby
rektorsområde och Stubben föräldrakooperativ.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

välja Mats Fagerlund (s) till kontaktpolitiker i Sunnadals rektorsområde samt

att välja Claes Nedfors (s) till kontaktpolitiker i Rödeby rektorsområde och
Stubben föräldrakooperativ.
Val till Wämö rektorsområde, Ankaret föräldrakooperativ och Friskolan Musikugglan
kommer att ske vid kommande sammanträde.
________________
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2005.36 001
Sturköskolans
lokala styrelse
I Bergström
K Edvinsson
A Trulsson
Akten

§ 10
Fyllnadsval till Sturköskolans lokala styrelse
Fyllnadsval har förrättats till lokal styrelse för fritidshem, förskoleklass och skola i
Sturköskolan. Valet skedde 2004-11-16 och omfattar tiden fram till 2006-11-01.
Lokala styrelsen föreslår följande förändringar:
Kerstin Frändebo, omval som ordförande, Thomas Svensson, omval som vice
ordförande, Roger Södervall, nyval som sekreterare, Sten Kristensson, nyval vice
sekreterare, Krister Andersson och Mats Petersson omval som ersättare, samt Birgitte
Rosenius, nyval som ersättare.
Som personalrepresentanter föreslås följande: Karin Eriksson, omval som ordinarie,
Per Månsson, nyval som ordinarie, Birger Tilving och Margareta Holmberg nyval
som ersättare.
Valperioden är enligt stadgarna olika för såväl ledamöter och ersättare som
personalrepresentanter, vilket framgår av bilaga till ärendet. Nyval/fyllnadsval
kommer att ske hösten 2005.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att fastställa lokala styrelsens förslag till omval/nyval av ledamöter och ersättare i
Sturköskolans lokala styrelse samt omval/nyval av personalrepresentanter och
ersättare
att mandatperioden omfattar tiden 2004-11-01 t o m 2006-11-01 med undantag
för de uppdrag som omfattas av nyval/fyllnadsval hösten 2005.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
-----------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
______________
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§ 11
Kurser och konferenser
1.

Seminarium Tobaksfria ungdomar - hur når vi dit?
Tisdagen den 1 mars 2005 kl 10.00-12.00 i Wämö Center.

2.

Kommunal Skolriksdag 2005.
Den 12-13 april 2005 i Stockholm.

3.

Årets Rikskonferens angående samverkan mellan skola och näringsliv.
Den 15-16 mars 2005 i Västerås.

Beslut om deltagande tas på nämndens januarisammanträde.
---------------Beslut
Konferens 1: De ledamöter/ersättare som har möjlighet att delta i konferens medges
detta. Anmälan sker via Ingrid Bergström senast den 9 februari.
Konferens 2: Två ledamöter från majoriteten medges delta och en från borgerliga
gruppen. Från s-gruppen deltar ordföranden och vice ordförande och från borgerliga
gruppen Johan Elofsson med Annicka Engblom som ersättare.
Konferens 3: Maximalt två politiker medges delta, en från s-gruppen och en från
borgerliga gruppen.
Besked lämnas till Ingrid Bergström senast den 10 februari.
_______________

26 januari 2005

23

§ 12
Övriga ärenden
1.

Information om projektet ”De glömda barnen”

Eva-Britt Dahlström (s) informerar om att Organisationen Hela Människan
har ett projekt om ”De glömda barnen” med anledning av att 14 % av barnen i
Sverige lever under missbruksförhållande. Organisationen har fått bidrag med 4
mkr av Allmänna arvsfonden till projektet.
En heldagskonferens med seminarier anordnas i Karlskrona den 9 maj i Folkets
hus lokaler. Kostnaden blir ca 150-200 kr för ideella föreningar och 200-250 kr
för allmänheten.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
_____________
2.

Medverkan av kontaktpolitiker

Bo Palmgren (c) tar upp frågan om medverkan av kontaktpolitiker då
presidiet eller arbetsutskottet gör besök ute i verksamheten. Detta med
anledning av ett besök på Verköskolan.
Bo Palmgren föreslår att det skall vara en regel att kontaktpolitikerna i
berört område kontaktas när presidiet eller delar av presidiet gör besök
i verksamheten.
Annicka Engblom (m) tillstyrker förslaget.
Barn- och ungdomsnämnden tar synpunkterna till protokollet.
_______________
3.

Frågor kring MBL-protokoll

Jan-Olof Petersson (fp) ställer frågor kring MBL-förhandling angående
verksamhetsförlagd utbildning.
Förvaltningschefen redovisar förhandlingen.
______________
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4.

Jämförelsetal från Skolverket

Bo Palmgren (c) konstaterar att sammanställningarna i Jämförelsetal från
Skolverket inte är helt tillförlitliga.
______________
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§ 13
Meddelanden
Skolverket

2004.21 609
Kommunblad avseende statistik om slutbetyg från
grundskolan våren 2004.

Kommunfullmäktige

2004.210 042
§ 157
Budget 2005 samt planer 2006-2007 för
Karlskrona kommunkoncern

Kommunfullmäktige

2004.324 102
§ 167
Avsägelser av kommunala uppdrag
Magnus Manhammar (s) har avsagt sig uppdraget
som ersättare i barn- och ungdomsnämnden

Kommunfullmäktige

2004.324 102
§ 168
Kommunala val
Claes Nedfors (s) utses till ersättare i barn- och
ungdomsnämnden

Kommunfullmäktige

2004.239 020
§ 171
Nytt personalprogram 2005 för Karlskrona
kommunkoncern

Kommunfullmäktige

2004.83 042
§ 176
Budget- och verksamhetsuppföljning
oktober 2004

Statistiska centralbyrån

2004.499 047
Statsbidrag för maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Till samhällsbyggnadsförv.

2003.370 214
Yttrande i samrådsskedet över detaljplan för
Västra Stensjö 1:17, stugbyn.

Till samhällsbyggnadsförv.

2004.487 214
Yttrande under programrådsskedet över detaljplan
för Järavägen.
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Sturköskolan lokala styrelse

Protokoll från sammanträde den 7 december 2004

Ronneby kommun

Läsårstider 2005/2006

________________

23 februari 2005

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 23 februari 2005
§ 14 Aktuell information
1. Information om Lyckeby rektorsområde
2. Redovisning av nyckeltal
3. Attitydundersökning i år 5
4. Köredovisning
5. Årsredovisning/bokslut år 2004
§ 15 Delegeringsärenden
§ 16 Ny förskola på Skillingenäs
§ 17 Projektering av ny förskola i Rödeby
§ 18 Förslag till jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen
år 2005
§ 19 Yttrande över Carlbeckkommitténs betänkande ”För oss tillsammans –
Om utbildning och utvecklingsstörning”
§ 20 Val av kontaktpolitiker
§ 21 Kurser och konferenser
§ 22 Övriga ärenden
1. Justering
2. Adresshänvisning
3. Rektorstjänst i Jändelskolans rektorsområde
§ 23 Meddelanden
_______________

23 februari 2005
Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 – 13.45

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Jeanette Petersson (s)
Kajsa Söderstrand (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Andreas Reinholdson (kd)
Bo Palmgren (c)

Tjänstgörande ersättare

Jens Petersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Per Gerdstigen (m)

1

ordförande
1:e vice ordförande
närv föredragning

beslutssammanträdet
föredragning

Ersättare

Jörgen Aronsson (s)
Mats Fagerlund (s)
Claes Nedfors (s)

föredragning

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Anita Ottosson
Lena Dehlin
Ingrid Bergström

barn- och ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
pedagogisk samordnare
personalsekreterare
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Håkan Karlsson
Gunilla Bergman
Brita Kindestam-Mogreen
Lars Hällkvist
Irene Wandrin
Mona Nilsson

rektor/särskolan
rektor/Lyckeby rektorsområde
rektor/Lyckeby rektorsområde
rektor/Lyckeby rektorsområde
rektor/Lyckeby rektorsområde
rektorsassistent/Lyckeby rektorsområde

Utses att justera

Eva-Britt Dahlström

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2005-03-02 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare

______________________________

Ordförande

______________________________

Justerare

______________________________

Paragrafer 14-23
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Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2005-03-03
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
__________________________________________________________________________________________
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§ 14
Aktuell information
I Bergström
R/Ly
R-ass/Ly

1.

Information om Lyckeby rektorsområde

Rektorerna i Lyckeby rektorsområde Gunilla Bergman, Brita Kindestam Mogreen,
Lars Hällkvist, Irene Wandrin samt rektorsassistenten Mona Nilsson informerar om
sina respektive verksamheter.
Lyckeby rektorsområde har 210 medarbetare, 450 barn i barnomsorg, 570 elever i
skolan och 300 elever i fritidshem.
Lyckeby rektorsområde satsar stort på en hälsofrämjande skolutveckling.
Lusten att lära är starkt kopplad till hälsa och välbefinnande. En hälsofrämjande
skola är en skola där elever och personal trivs och mår bra och hjälps åt att få allt att
fungera.
Irene Wandrin och Mona Nilsson ansvarar för barnomsorgen i området. I området
finns 20 förskolor, 2 familjedaghem och 2 kollektiva förskolor. Förskolan har även
dygnet runtvistelse för barn 1-12 år. Förskolan arbetar mycket i små grupper, vilket
dämpar ljudmiljön. Inredningen är anpassad för att få rum för olika aktiviteter.
Förskolan satsar även på massage barnen emellan, vilket även det gör ett mjukare
klimat. Barnen vistas mycket ute. Dokumentation sker bl a med videokamera. Som
profilering har valts Reggio Emilia-pedagogiken. Föräldrasamverkan är en viktig del
i verksamheten.
Brita Kindestam-Mogreen informerar om Östra Torpskolan som omfattar barn från 6
till 12 år. Skolan jobbar mycket med integration, då 10 % av eleverna har annan
kulturbakgrund/annat språk. Lärare finns i arabiska, albanska och persiska, men
fler språkgrupper hade behövts.
På Östra Torpskolan finns Hälsokällan där specialundervisning ges av Carina
Karlsson. Verksamheten skall stärka elevers självförtroende, hjälpa dem med
läsinlärningen, koncentrationen, fin- och grovmotoriken. Även syn- och hörseltest
görs. En dag i veckan kan andra rektorsområden utnyttja Carina Karlssons tjänster.
Lars Hällkvist informerar om Lyckebyskolan. Han poängterar att sambandet mellan
hälsa, positivt tänkande, framtidstro och prestation, inlärning och kunskapsinhämtande är tydligt.
2 av 3 dagar har eleverna idrott och hälsoutvecklingsmål uppsätts för varje år.
Värdegrunden är viktig, den skapar en trevlig miljö i skolan. Hälsofritids tränar
bl a de olika sinnena.
Gunilla Bergman informerar om Verköskolan. Skolan omfattar 4 klasser i år F-3.
Det är den lilla skolan med det stora engagemanget. Skolan jobbar med
storyline på olika teman. Motorik och rörelse är viktig för inlärningen.
Eleverna har gjort olika NTA-projekt. Skolan använder portfoliometoden.
Föräldrarnas engagemang är en viktig resurs i skolan.
Ordföranden tackar för informationen.
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L Dehlin
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2004.124 026

Redovisning av nyckeltal

Lena Dehlin redovisar personalnyckeltal för 2002. 2003 och 2004.
Nyckeltalen omfattar
- antal anställda
- antal årsarbetare
- genomsnittlig sysselsättningsgrad
- arbetad tid
- timanställda arbetad tid i årsarbetare
- fyllnadstid/övertid.
Vidare redovisas antal anställda per åldersgrupp samt sjukdagar per anställd
i intervallet 0-14 dagar, 14-28 dagar, 28-60 dagar, 60-90 dagar samt från 90 dagar
och därutöver.
2004.511 619
A Ottosson
Rapportpärm
Akten

3.

Attitydundersökning i år 5

Utvecklingsfunktionen har gjort en undersökning av attityder hos elever i år 5 och
deras föräldrar, i syfte att få en bild av hur dessa uppfattar skolan och att få en
jämförelse över tiden, då undersökningen även genomförs i år 9. Undersökningen
har genomförts som elev- och föräldraenkäter i grundskolan och grundsärskolan.
Enkäten kommer fortsättningsvis att genomföras vartannat år och vartannat år
kommer samma frågor att ställas till eleverna i år 9. Frågorna är utformade utifrån
skolplanens integrationsdirektiv.
Totalt har 577 elever deltagit i undersökningen.
93 % av eleverna och 55 % av föräldrarna har svarat på enkäten.
Frågorna omfattade följande avsnitt:
- En demokratisk skola
- Ger skolan alla barn och unga förutsättningar att lyckas?
- Främjar skolan ett livslångt lärande?
- Hur fungerar skolans sociala miljö?
- Är skolan en integrerad del av samhället?
Av svaren framgår att flickors och pojkars uppfattning för samtliga frågeområden är
nästan identiska.
Den största andelen elever anger att de får stöd och att de har någon att vända sig till
om de behöver det. De anser att skolan gör mycket för att förhindra och motarbeta
mobbning och annan kränkande behandling.
De flesta känner sig rättvist behandlade av lärare och andra vuxna i skolan.
Trots detta finns ett antal elever som upplever mobbning från andra elever och från
någon av sina lärare.
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Även om resultaten av undersökningen i stora stycken är mycket positiva, så är det
bekymmersamt att en grupp elever inte mår bra och trivs i skolan.
Eleverna är mycket nöjda med:
- Lärarna – de undervisar bra, tror på eleverna och deras förmåga, bryr sig om och tar
tillvara elevernas erfarenheter och synpunkter och har förmåga att engagera och
skapa intresse.
- Utvecklingssamtalen – 96 % av eleverna tycker att dessa fungerar mycket bra eller
ganska bra.
- Möjligheten att få extra stöd.
- Att kunna påverka arbetssättet i skolan.
Skolans demokratifostran är bra enligt elevernas svar.
Föräldrarna är mycket nöjda med hur skolan sköter sitt informationsansvar:
Exempelvis om hur barnet klarar sig i skolan, hur barnet fungerar socialt, om normer
och regler och genom utvecklingssamtalen.
Hos många föräldrar finns dock ett lågt förtroende för grundskolan. Fler än hälften
uppger att deras förtroende för skolan, lärare, rektorer eller skolpolitiker varken är
stort eller litet.
Föräldrarnas vill främst ha inflytande över det egna barnets möjligheter att få stöd, att
välja skola, storleken på gruppen samt normer och regler i skolan.
Förbättringar att sträva mot
Arbetet med värdegrundsfrågor, förebyggande arbete mot mobbning osv. är ett
långsiktigt arbete som måste fortsätta så att gruppen elever som känner otrygghet och
som upplever mobbning minskar.
Skolan måste utveckla arbetet med att integrera skolan i samhället och öppna sig mot
omvärlden, även internationellt.
Användningen av datorer i undervisningen bör också öka.
Även om eleverna ger skolan ett gott betyg när det gäller demokratisk fostran så är
det viktigt att vidareutveckla formerna för delaktighet och påverkan.
Ett annat utvecklingsområde är föräldrars inflytande och delaktighet i skolan.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
___________________
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2005.71 611
S Ohlsson
Akten

4.

Köredovisning

Köredovisning t o m januari månad 2005 redovisas. Redovisningen omfattar samtliga
rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år är 40
barn. Samtliga har erbjudits plats. Framtida känd väntelista t o m oktober månad
2005 är 389 barn, varav 33 till kooperativ.
Av den totala kön fram t o m oktober månad 2005 önskar 69 placering under
arbetslöshet och 4 placering under föräldraledighet. Dessutom finns 2 barn i passiv
kö.
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 1 barn och framtida känd väntelista t o m
oktober månad 2005 är 8 barn. Dessutom finns 10 barn i passiv kö.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
__________________
2004.83 042
P Olsson
S Petersson
Akten

5.

Årsredovisning/bokslut år 2004

Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 26 januari 2005, § 3,
uppdragit åt arbetsutskottet att fatta beslut i ärende avseende bokslut för år 2004.
Arbetsutskottets beslut redovisas.
Ekonomiskt utfall
Verksamhetens nettobudget för år 2004 omfattar 752 mkr. Kommunen finansierar ca
85 % av barn- och ungdomsförvaltningens verksamhet. Föräldraavgifter, statsbidrag
och hyresintäkter står för merparten av resterande del.
Investeringsutrymmet har under året varit 7,9 mkr varav 6,4 mkr förbrukats under
året. Medlen har huvudsakligen använts för inköp av utrustning och inventarier till
förskolor och grundskolor. Ett 35-tal investeringsprojekt inom skolköken har
genomförts under året.
Verksamheterna för barn och ungdom är mycket personalintensiva, 65 % av
kostnaderna är personalkostnader. Personal och lokaler står för ca 79 % av budgeten
medan 11 % utgörs av material, läromedel, livsmedel och 10 % är bidrag till
kooperativ/friskolor.
Barn- och ungdomsnämnden uppvisar ett positivt resultat på 0,1 mkr, vilket
motsvarar 0,015 % av budgeten.
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De största positiva avvikelserna finns inom verksamheterna rektorsområdena, lokaler
och skolskjutsar. De största negativa avvikelserna finns inom verksamheterna
resursskolan, friskolor och enskild verksamhet samt försäkringar.
I årsredovisningen redovisas även viktiga händelser under året.
Balansräkning, resultaträkning och finansieringsanalys redovisas.
Verksamhetsberättelser från rektorsområdena kommer att redovisas på
arbetsutskottets marssammanträde.
Ordföranden uttalar sin uppskattning av den ekonomiska uppföljningen och
resultatet i bokslutet, både från den centrala förvaltningen och områdena.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till handlingarna.
______________

23 februari 2005

§ 15
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Avskrivning av kundfordringar 2004 avseende
föräldraavgifter inom barnomsorgen m m.

2004.510 049

Årsredovisning bokslut 2004

2004.83 042

Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9 i Rödeby
rektorsområde fr o m 18 januari 2005 och tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9 fr o m
den 21 januari 2005 t o m den 24 mars 2005.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2005.73 290
P Olsson
S Ohlsson
Tekn nämnd
Tekn förv.
Akten

§ 16
Ny förskola på Skillingenäs
Bakgrund
Behovet av fler förskoleplatser i Nättrabyområdet är känt sedan en tid tillbaka.
Idag finns drygt 60 barn i kö till förskoleverksamhet inom Nättrabyområdet till och
med hösten 2005. Denna siffra kommer sannolikt att öka under våren.
Cirka 50 förskoleplatser frigörs i befintliga verksamheter i höst när barnen födda
1999 flyttar till fritidshemsverksamhet.
Centralt i Nättraby finns ingen tillgänglig tomt för förskoleetablering enligt nu
gällande detaljplaner. På Skillingenäsområdet finns i detaljplanen två villatomter
avsatta för förskoleetablering.
Barn- och ungdomsnämnden beslöt på sitt sammanträde den 17 november 2004,
§106, att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående inleda förhandlingar med markägaren på Skillingenäs. Dessa förhandlingar
har nu genomförts och ett förslag till hyresavtal avseende två förskoleavdelningar har
tagits fram.
Förslag
Ryttarlidens AB som äger tomterna har till tekniska förvaltningen lämnat förslag på
ett 10-årigt hyreskontrakt avseende två förskoleavdelningar. Köket i förskolan görs
som ett enkelt mottagningskök och all mat levereras från Nättrabyskolans kök.
Totalytan för förskolan är på 355 m2. Förskolan skulle kunna stå klar i slutet av 2005
under förutsättning av avtal tecknas under mars månad.
För barn- och ungdomsnämnden innebär förslaget en total årshyra för de två
förskoleavdelningarna på 663 850 kronor per år.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att teckna
hyreskontrakt med Ryttarlidens AB enligt ovan
att delegera till barn- och ungdomschefen att skriva ett 10-årigt hyresavtal med
tekniska förvaltningen avseende förskola i Skillingenäs.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens februarisammanträde.
----------------------------
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Vid arbetsutskottets sammanträde den 10 februari 2005 diskuterades
skillnader i kostnader för tillagningskök respektive serveringskök för Skillingenäs
förskola. Barn- och ungdomsförvaltningen har därefter tagit fram dessa kostnader.
Barn- och ungdomsnämnden föreläggs ett tillägg till ärendet vilket innebär
att förskolans yta ökas med 25 m2 för att tillskapa ett tillagningskök.
Den ökade ytan och inköp av fast köksutrustning ökar den årliga hyreskostnaden med 120 000 kronor, medan kostnaden för transport av maten mellan
Nättrabyskolan och Skillingenäs beräknas till ca 75 000 kronor per år.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås, med ändring av tidigare tjänstemannaförslag,
besluta
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
teckna hyreskontrakt med Ryttarlidens AB avseende alternativet förskola med
tillagningskök samt
att delegera till barn- och ungdomschefen att skriva ett 10-årigt hyresavtal med
tekniska förvaltningen avseende förskola på Skillingenäs enligt ovan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på det nya tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
teckna hyreskontrakt med Ryttarlidens AB avseende alternativet förskola med
tillagningskök samt
att delegera till barn- och ungdomschefen att skriva ett 10-årigt hyresavtal med
tekniska förvaltningen avseende förskola på Skillingenäs enligt ovan.
_______________
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2005.72 290
P Olsson
S Ohlsson
Tekn nämnden
Tekn förv.
Akten

§ 17
Projektering av ny förskola i Rödeby
Bakgrund

Behovet av fler förskoleplatser i Rödeby har vid flera tillfällen diskuterats i barn- och
ungdomsnämnden. Någon tillgänglig tomt har inte funnits enligt gällande detaljplaner
för förskoleetablering.
I september 2004 antogs en detaljplan för Lindvägen i Rödeby där en förskoleetablering skulle göras möjlig. Denna plan har överklagats och har därför inte vunnit
laga kraft.
En ny detaljplaneändring för att möjliggöra en förskoletablering har gjorts avseende
Johannesberg 1:1. Denna detaljplan vinner i laga kraft 2005-02-11.
Idag finns 88 barn i kö till förskoleverksamhet i Rödeby fram till och med hösten
2005. 33 av dessa barn är placerade på andra platser i kommunen men önskar
omplacering till Rödeby. 55 barn är oplacerade. Hösten 2005 flyttar ca 40 stycken
6-åringar till fritidshem vilket innebär att motsvarade antal förskoleplatser frigörs.
Det finns ca 25 tillgängliga tomter för villabebyggelse i Rödeby vilka sannolikt
kommer att ytterligare öka behovet av förskoleplatser.
En förskoleplats i centrala Rödeby kan också vara ett alternativ för boende i hela
norra kommundelen om plats inte kan erbjudas i det egna närområdet.
Förslag
På den nu tillgängliga tomten på Johannesberg 1:1 etableras tre nya förskoleavdelningar. Den ena av dessa avdelningar ersätter den tillfälliga avdelningen på
Smörblommans förskola. Två avdelningar blir alltså en utökning för att möta det
utökade behovet. Projekteringen av förskolan bör göras så att det finns möjligheter att
bygga på ytterligare någon avdelning om behovet uppstår.
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning beräknar hyreskostnaden för dessa tre
förskoleavdelningar till ca 1 miljon kr/år.
Förskolan kan stå färdig för inflyttning vid halvårsskiftet 2006.
Efter projekteringen återkommer ärendet till Barn- och ungdomsnämnden för beslut.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra åt tekniska förvaltningen att
projektera en ny förskola i Rödeby enligt ovanstående förslag.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden fatta beslut i ärendet vid
nämndens februarisammanträde.
------------------------------
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra åt tekniska förvaltningen att
projektera en ny förskola i Rödeby enligt ovanstående förslag.
_________________
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2005.70 026
A Ottosson
Policy
Akten

§ 18
Förslag till jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen 2005
Barn- och ungdomsförvaltningen jämställdhetsplan från 2004 har som grund
Karlskrona kommuns jämställdhetsprogram. I jämställdhetsplanen integreras
jämställdhetsavsnitten ur barn- och ungdomsnämndens skolplan för 2004-2006.
I jämställdhetsplanen beskrivs barn- och ungdomsnämndens målsättning och den
inriktning arbetet med jämställdhet ska ha inom nämndens verksamheter. I planen
redovisas även de åtgärder som ska vidtas för att nå de mål som planen omfattar.
I rektorsområdenas Kvalitetsredovisningar för 2004 ska beskrivning av
jämställdhetsarbetet, enligt barn- och ungdomsnämndens direktiv i skolplanen,
inarbetas. Arbetet med att upprätta Kvalitetsredovisningarna pågår f.n. och dessa
skall ligga till grund för kommunens Kvalitetsredovisning som årligen lämnas till
Skolverket senast 1 maj.
De redovisningar som rektorsområdena lämnar avseende jämställdhetsarbetet skall
användas som underlag för barn- och ungdomsförvaltningens plan för 2006.
I avvaktan på detta föreslås att nuvarande jämställdhetsplan för 2004 prolongeras
att gälla för år 2005.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att barn– och ungdomsförvaltningens jämställdhetsplan för 2004 prolongeras att
gälla för år 2005 i enlighet med ovan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens februarisammanträde.
-------------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
__________________
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2004.477 617
A Ottosson
H Karlsson
Utbildn.dep.
Akten

§ 19
Yttrande över Carlbeckkommitténs betänkande ”För oss tillsammans –
Om utbildning och utvecklingsstörning” SOU 2004:98
Barn- och ungdomsnämnden har tidigare lämnat yttrande över Carlbeckkommitténs
delbetänkande ”För den jag är – Om utbildning och utvecklingsstörning”.
I det nya betänkandet föreslås ändringar i de skolövergripande bestämmelserna i
skollagen. Härutöver föreslås tre nya kapitel tillföras skollagen: om grundsärskolan,
om gymnasiesärskola och om utbildningen för vuxna med utvecklingsstörning.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2007 och skall tillämpas på utbildning
som påbörjas efter den 1 juli 2007.
Kommittén föreslår även att lagen om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande
över utvecklingsstörda barns skolgång ska upphävas.
Kommitténs utgångspunkter är att kvaliteten i undervisningen för barn, ungdomar och
vuxna med utvecklingsstörning ska höjas, och att principen om en skola för alla ska
stärkas. Kontakterna mellan elever och studerande med och utan utvecklingsstörning
ska öka.
Särskolan som egen skolform
Kommittén föreslår att nuvarande särskola ska utgöra två skolformer; grundsärskola
och gymnasiesärskola. Målet skall vara att utveckla samverkan mellan grundsärskolan och grundskolan och mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan.
I förslaget redovisas rätten till grundsärskola och gymnasiesärskola. Kommittén
föreslår att begreppet utvecklingsstörd tas bort ur skollagen och skolförordningen och
ersätts av barn, ungdom respektive vuxna med utvecklingsstörning,
Utbildningsinsatser mm
Kommittén föreslår bl a att en nationell utbildningsinsats genomförs i syfte att höja
kvaliteten i utbildningen och att öka kontakten mellan barn, unga och vuxna med och
utan utvecklingsstörning.
Ett tillägg i läroplanerna föreslås angående samverkan och samarbetsformer mellan
grund- och grundsärskolan och gymnasie- och gymnasiesärskolan och inom
vuxenutbildningen.
Vidare skall eleven ha inflytande, efter ålder och mognad, över hur hans eller hennes
utbildning utformas.
Kommittén föreslår att en bestämmelse införs i skollagen om att elever i
grundsärskola och gymnasiesärskola ska ha en individuell utvecklingsplan.
Kommittén föreslår även att nya kapitel med förändringar införs i skollagen avseende
grundsärskola och gymnasieskola.
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Vuxenutbildning
Kommittén föreslår att skollagens 12 kapitel Vuxenutbildning för utvecklingsstörda
(Särvux) omarbetas i sin helhet med förslaget till ny lag om Stöd till vuxnas lärande
som utgångspunkt.
Förslag till yttrande
Carlbeckkommittén föreslår en rad förändringar som bl.a. syftar till att höja
kvaliteten, öka samverkan med motsvarande skolformer samt ge större valfrihet för
barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Barn- och ungdomsnämnden i
Karlskrona delar kommitténs ambition att arbeta för att undanröja de hinder som
finns för att ge alla barn, ungdomar och vuxna samma rätt till likvärdig utbildning.
Som positivt vill nämnden framhålla förslaget om elevers möjlighet att bli mottagna i
skola i annan kommun som i och med detta jämställs med den valfrihet elever i
grundskolan har idag.
Förslaget om rätt till ett elfte skolår för grundsärskoleelever förhåller sig nämnden
tveksam till. Motsvarande rätt finns idag inte för grundskoleelever, vilket gör att
betänkandets helhetsgrepp med att likställa lagstiftningen mellan skolformerna inte
stämmer överens.
Barn- och ungdomsnämnden är också tveksam till förslaget att i skollagen särskilt
införa skrivning om rätten till fritidshem för elever i grundsärskolan. I lagens 2 a kap.
finns idag inskrivet om barns rätt till fritidshem och så som det där är formulerat
inkluderas alla barn oavsett skolform.
Föreslagna förändringar är generellt lovvärda, men kommer sannolikt att innebära
kostnadsökningar för kommunerna. De förslag som bedöms kosta betydligt mer än
vad som är fallet för närvarande är bl.a.
- rätten till ett elfte skolår för alla elever i grundsärskolan,
- en ökning av antalet timmar för nuvarande träningsskolan,
- vuxna med utvecklingsstörning får rätt till utbildning på grundläggande nivå och
- upprättande av individuella utvecklingsplaner.
Betänkandet innehåller flera förslag som innebär att nu frivilliga åtaganden föreslås
bli lagreglerade. Finansieringsprincipen stadgar att kommuner kompenseras för nya
eller utökade åtaganden. De ekonomiska konsekvenserna är svårbedömda, men barnoch ungdomsnämnden i Karlskrona förutsätter att finansieringsprincipen tillämpas
vid beslut som medför merkostnader för kommunen. Samtliga förändringar som
innebär kostnadsökningar bör ingå i en kommande kostnadsuppföljning.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att lämna yttrande på Carlbeckkommitténs betänkande enligt ovan redovisade
förslag.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens februarisammanträde.
-----------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att lämna yttrande över Carlbeckkommitténs betänkande enligt redovisat
förslag.
_________________
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2005.36 001
§ 20
Val av kontaktpolitiker
K Söderstrand
R/Wämö
Ankaret
Musikugglan
I Bergström
Akten

Uppdraget som kontaktpolitiker i Wämö rektorsområde, Ankaret föräldrakooperativ
och friskolan Musikugglan har blivit vakant efter avgående ledamot i nämnden.
Socialdemokratiska gruppen lämnar förslag på nämndens februarisammanträde.
-------------------------Förslag
Ordföranden föreslår att Kajsa Söderstrand (s) väljs till kontaktpolitiker i
ovanstående område.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att välja Kajsa Söderstrand (s) till kontaktpolitiker i Wämö rektorsområde,
Ankaret föräldrakooperativ och friskolan Musikugglan.
________________
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§ 21
Kurser och konferenser
A Ottosson
I Bergström

Pilotutbildning i jämställdhetsprojektet Jämbar
Program för pilotutbildningen våren 2005 har delats ut på arbetsutskottet. Fyra
nätverksträffar, två föreläsningar samt en filmförevisning anordnas.
Arbetsutskottet inbjuds att närvara vid dessa tillfällen.
Anmälan kan göras till Anita Ottosson.
________________

18

23 februari 2005

19

§ 22
Övriga ärenden
1.

Justering

Andreas Reinholdsson (kd) lämnar synpunkter på justeringen av januariprotokollet.
________________
2.

Adresshänvisning

Kajsa Söderstrand (s) framför synpunkten att tydlig adresshänvisning bör finnas på
kallelsen till nämndens sammanträden. I nuläget anges Kommunhus Ruthensparre,
lokal Freden, 5:e vån om sammanträdet inte hålles i annan lokal.
________________
3.

Rektorstjänst Jändelskolans rektorsområde

Förvaltningschefen informerar om att rektorstjänsten i Jändelskolans rektorsområde
kommer att utannonseras som en tillsvidareanställning under förutsättning att
ordinarie innehavaren ej återgår till sin tjänst.
________________
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§ 23
Meddelanden
Kommunstyrelsen

______________
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2004.396 007
§3
Yttrande över revisionsrapport om granskning av
kommunens jämställdhetsarbete.

30 mars 2005

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 30 mars 2005
§ 24

Aktuell information
1. Ny ersättare i nämnden
2. Information från Jämjö Västra rektorsområde
3. Rapport från verksamhetsbesök 2004
4. Uppföljnings- och utvärderingsplan för år 2005
5. Handlingsplan för elevhälsa 2005-2006

§ 25

Delegeringsärenden

§ 26

Budgetuppföljning januari-februari 2005

§ 27

Yttrande över motion ang kvinnofridsreformen

§ 28

Yttrande över utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona kommun

§ 29

Val av ersättare i Kommunala Handikapprådet

§ 30

Kurser och konferenser
”Ge skolan själen tillbaka”

§ 31

Övriga ärenden
1. Barn- och ungdomsnämndens sammanträde i maj 2005
2. Utvecklingsarbete kring matematikundervisningen
3. Enkät om barnomsorg i Spjutsbygd
4. Motion ang Guldboken
5. Höghus och skola i Wämöområdet
6. Timplaneförsöket
7. Processen med Gröna skolgårdar
8. Bullernivån i skolan
9. Massmediauppgifter om neddragning av lärarkåren på
Sunnadalsskolan
10. Nattvandring
11. Processledare för Rosenholm
12. Ferieskola under påsklovet

§ 32

Meddelanden

_______________

30 mars 2005
Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 – 11.55

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Jeanette Petersson (s)
Kajsa Söderstrand (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Andreas Reinholdsson (kd)
Bo Palmgren (c)
Marcel Abedini (mp)

Tjänstgörande ersättare

Mats Fagerlund (s)
Claes Nedfors (s)
Reine Svensson (v)

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

§ 24
§§ 25-32

Ersättare

Claes Nedfors (s)
Filip Issal (fp)

§§ 25-32

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Anita Ottosson
Ingrid Bergström

barn- och ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare

Utses att justera

Markus Alexandersson

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2005-04-07 kl 11.30
Underskrifter

Sekreterare

__________________________________

Ordförande

__________________________________

Justerare

__________________________________

Paragrafer 24-32

_________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2005-04-08
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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§ 24
Aktuell information
1.

Ny ersättare i nämnden

Ordföranden hälsar Filip Issal (fp) ny ersättare, välkommen till barn- och
ungdomsnämnden.
I Bergström

2.

Information från Jämjö Västra rektorsområde

Informationen kommer att ges vid nämndens aprilsammanträde.
2005.115 719
A Eklund
A Ottosson
Akten

3.

Rapport från verksamhetsbesök 2004

Utvecklingsfunktionen genomför årliga verksamhetsbesök i ett urval av
rektorsområdena. Vid dessa besök deltar också kontaktpolitiker och rektorer.
Våren 2004 genomfördes besök på åtta förskolor; tre enskilda och fem kommunala.
Under hösten besöktes tre skolor; en friskola och två kommunala skolor.
För förskolan koncentrerades besöken på samtal om lärande och utveckling, barns
inflytande och trygghet samt föräldrars inflytande. Vid besöken på skolorna handlade
samtalen om uppföljning, utvärdering och dokumentation.
I samband med besöken på förskolorna gavs föräldrarna möjlighet att svara på enkät
med frågor inom samma områden som vid samtalen med personalen.
På de skolor som besöktes gavs eleverna möjlighet att svara på enkät med frågor
kring samma områden som samtalen med lärarna omfattat.
Resultaten för respektive förskola och skola har överlämnats till ansvarig rektor för
att användas i det fortsatta utvecklingsarbetet.
FÖRSKOLAN
Lärande och utveckling
Föräldrarna är generellt mycket nöjda med hur förskolan arbetar med barns lärande
och dess sociala, fysiska och emotionella utveckling. Majoriteten av föräldrarna
anser att personalen arbetar på ett sätt som stärker barnets förmåga att lära och söka
kunskap och att atmosfären i förskolan präglas av upptäckarglädje.
Samtalen med personalen ger en bild som i stort stämmer överens med föräldrarnas.
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Barns inflytande och trygghet
Föräldrarnas svar visar att verksamheten på förskolan utformas med barnens behov,
intressen och tidigare erfarenhet som grund. Barnens åsikter respekteras och beaktas
och de har inflytande över sin tillvaro i den vardagliga situationen. Vidare tycker
föräldrarna att förskolan har en strategi för att motverka kränkningar. Pojkar och
flickor uppmuntras att prova och utforska olika aktiviteter utan att hindras av vad
som traditionellt förväntas av flickor respektive pojkar.
Den bild personalen förmedlar är ganska positiv. Det finns dock utrymme för
förbättring för att förskolorna fullt ut ska kännetecknas av ett medvetet och
systematiskt arbete inom området Barns inflytande och trygghet.
Föräldrars inflytande
Föräldrarna är mycket nöjda med hur de bemöts av personalen på förskolan.
Personalen verkar för att förskolan och föräldrarna ska ha ett gott samarbete för
barnets bästa.
Den bild personalen ger uttryck för stämmer väl överens med föräldrarnas.
Personalen
Föräldrarna gavs också möjlighet att svara på hur de upplever personalen på den
förskola där deras barn är placerade.
Majoriteten av föräldrarna tycker att personalen är kunnig och engagerad. De
upplever också att de kan göra sig hörda och framföra både positiva och negativa
synpunkter.
Kost
I enkäten till föräldrarna fanns också några frågor som handlade om kosten på
förskolan.
De allra flesta föräldrarna bedömer att den mat som barnen äter är näringsrik,
vällagad och varierad. De får information om vad som serveras och det finns
specialkost till de barn som behöver det.
SKOLAN
Elevernas delaktighet i planering
Den bild lärarna förmedlar är relativt positiv när det gäller elevernas möjlighet att
delta i planeringsprocesserna både när det gäller undervisning och arbetsmiljö.
Elevernas kunskaper och erfarenheter tas med i undervisningen.
Elevernas svar överensstämmer i stort med den bild lärarna förmedlar.
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Dokumentation - planer
Lärarna dokumenterar i hög omfattning arbetet med elevernas utveckling och
lärande. Skolans prioriterade utvecklingsområden är inte kända av alla och resultat
av uppföljningar och utvärderingar används inte fullt ut i utvecklingsarbetet .
När det gäller det förebyggande arbetet med att upptäcka riskfaktorer i elevernas
lärmiljö finns det inte alltid ett system för detta . Åtgärdsprogram för elever i behov
av särskilt stöd upprättas alltid och det görs i överenskommelse med hemmen. Det
finns oftast rutiner för uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogrammen.
Enligt lärarna är skolans plan mot mobbning väl känd av personal, elever och
föräldrar och både personal och elever har deltagit i utarbetande av planen.
Eleverna själva svarar att de inte är så förtrogna med mobbningsplanen och att de
inte heller i någon högre omfattning varit delaktiga i arbetet med att utarbeta den.
Vår uppfattning är att skolplanens innehåll inte är välkänt för alla och att lärarna i
ganska liten omfattning är delaktiga i arbetet med skolans arbetsplan I ganska ringa
omfattning instämmer de i att skolans Kvalitetsredovisningen ger en bild av
verksamhetens resultat och i vilken mån målen uppnåtts. Skolans arbetsplan är inte
ett välkänt dokument för eleverna.
SAMMANFATTNING
Sammantaget är resultaten från verksamhetsbesöken ganska positiva.
Det finns dock områden som måste uppmärksammas och utvecklas.
Exempelvis:
- Eleverna bör ges bättre kunskap om skolans mobbningsplan och arbetsplan. De
dokument som beskriver hur skolan ska arbeta för att nå målen och det dokument
som beskriver skolans arbete mot kränkningar och trakasserier bör vara kända för
åtminstone de äldre eleverna i skolan.
- Brister finns i personalens kunskap om och delaktighet i den egna skolans
arbetsplan. En stor andel lärare i undersökningen har också en vag bild av den
årliga Kvalitetsredovisning som alla skolor ska upprätta. Genom Kvalitetsredovisningen identifieras skolans starka och svaga sidor, vilket ska ligga till grund
för utvecklingsarbetet, som formuleras i arbetsplanen.
- För förskolans del bör man arbeta mer med området Barns inflytande och trygghet.
Genom de undersökningar som görs i skolan framkommer att det finns en grupp
elever som upplever otrygghet i skolan och kränkningar från såväl andra barn som
från vuxna. Även med de yngsta barnen måste därför ett medvetet och kontinuerligt
arbete bedrivas för att förebygga och motverka tendenser som gör att barn känner
utanförskap.
- Vidare ger personalen uttryck för att i relativt låg grad arbeta med jämställdhetsperspektivet i förskolan. För att uppfylla läroplanens krav och skolplanens direktiv
är detta ett område där personalens medvetenhet och insikt måste utvecklas.
--------------------
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Barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten från verksamhetsbesöken.
P Olsson
A Eklund
I Bergström

Uppdrag
Ordföranden ger förvaltningschefen i uppdrag att organisera en översyn av
policypärmen.
________________
2005.116 619

A Eklund
I Bergström
Akten

4.

Uppföljnings- och utvärderingsplan år 2005

Uppföljnings- och utvärderingsplan för år 2005 redovisas. Planen innehåller vissa
delar som återkommer årligen och vissa delar som kommer att komplettera tidigare
års kvalitetsarbete. Vissa uppdrag är externa såsom Skolverkets, andra är kommunövergripande och på uppdrag av barn- och ungdomsnämnden.
De uppföljningar/redovisningar som är specifika för år 2005 är:
- Uppföljning enligt 3R – pojkar/flickor med utgångspunkt i Jämbar
(jämställdhetsarbete) samt personalens sjukfrånvaro.
- Enkät till föräldrar med barn i förskolan.
- Undersökning av barns/elevers nyttjande av och lärande i utemiljön.
- IT-planen – utvärdering av personalens och elevernas i avgångsklasserna
kunskaper och nyttjande av IT.
- Attitydundersökning år 9.
- Elevenkät om skolhälsovården.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_______________
2005.117 525

A Eklund
A Albertsson
Akten

5.

Handlingsplan för elevhälsa 2005-2006

Karlskrona kommun skall genomföra de intentioner om förändrad inriktning inom
området elevhälsa som framgår av regeringens proposition Hälsa, lärande och
trygghet (2001/02:14).
Propositionens huvuddrag
Utgångpunkten i propositionen är att lärande och hälsa påverkas av generella faktorer
som delaktighet, självkänsla och möjligheter till inflytande. En bakgrund till
förslaget sägs vara ökande förekomst av psykiska, sociala och psykosomatiska
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problem. Elevhälsan bör vara förebyggande och hälsofrämjande och innebära en
förskjutning från ”riskfaktor till friskfaktor”.
Vidare redovisas andra förslag som berör elevhälsa för förskola och särskola.
Utgångspunkter för skolorna i Karlskrona
Utgångspunkter för elevhälsan i Karlskrona har inventerats. Nuvarande arbetssätt
och goda idéer till förändring har inventerats genom samtal och intervjuer med
elevvårdsteamen i Karlskrona kommun. Det är viktigt att elevvårdsarbetet präglas av
en teamkänsla både inom skolan och vid samverkan med andra organisationer.
Vikten av att skapa en god kontakt med eleven och dennes familj poängteras och
många är nöjda med de utvecklingssamtal som genomförs.
Åtgärder är prioriterade under 2005-2006 för olika yrkesgrupper enligt nedan:
- kuratorer
- skolhälsovården
- specialpedagoger i förskola och skola
- mätningar av hälsa, lärande och trygghet
- rektor
- resurscentrum.
Handlingsprogrammet för elevhälsan omfattar följande fem punkter:
1. Skapa en elevhälsa vars olika delar fungerar idémässigt på likartat sätt och som
möter elevernas skilda behov. Ett system byggs ihop av befintliga kompetenser och
organisationer inom kommunen, t.ex socialtjänsten men också i samverkan med
externa parter såsom landstingets olika enheter.
2. Elevhälsoresursen används på ett samlat sätt för att fånga upp elever som annars
riskerar att hamna utanför. Samverkan ska främjas och överdrivet specialisttänkande
motverkas. Åtgärder till funktionshindrade bör i mesta möjliga mån integreras i
vardagsarbetet.
3. Elevhälsan ska utveckla lärandemiljön t ex uppmärksamma skolmiljön som
arbetsmiljö och tidigt främja hälsa genom uppföljningar av hälsotester, förskolans
språktest samt resultaten från kartläggning av elevresultat. De barn som har uttalade
problem med hälsa eller lärande ska uppmärksammas och få adekvat hjälp.
4. Inom ramen för elevhälsa ska kompetensutveckling erbjudas genom samverkande
erfarenhetsutbyte, knytning till externt utvecklingsarbete, forskning m m.
Inriktningen är att arbetslagen ska ha bredd i sin specialpedagogiska kompetens
snarare än att några individer ska axla den rollen.
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5. Elevhälsan ska följas upp enligt punkt 1-4 minst en gång per år för att systematiskt
kartlägga utvecklingen från riskfaktorer till friskfaktorer från år till år.
Tidplan för en årlig kommunövergripande kartläggning av elevers hälsa, lärande och
utveckling från förskoleklass t o m år 9 redovisas.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingsplanen.
___________________

30 mars 2005

§ 25
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Anställningsavtal för vik rektor vid Jändelskolan
under tiden 2004-11-02 dock längst t o m 2005-06-16.

2005.84 023

Anställningsavtal för vik rektor vid Jändelskolan
under tiden 2005-06-17 dock längst t o m 2005-06-30.

2005.84 023

Beviljad ledighet för elev i år 7 vid Jändelskolan
under tiden 2005-09-13 – 2005-09-27.
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9 i Rödeby
rektorsområde under tiden 2005-03-02 – 2005-06-16.
Beviljad ledighet för elev i år 8 vid Vedeby rektorsområde
under tiden 2005-01-19 – 2005-02-03.
Beviljad ledighet för elev i år 9 vid Vedeby rektorsområde
under tiden 2005-05-19 – 2005-06-03.
Beviljad ledighet för elev i år 9 vid Vedeby rektorsområde
under tiden 2005-05-11 – 2005-05-27.
Beviljad ledighet för elev i år 7 vid Vedeby rektorsområde
under tiden 2005-05-11 – 2005-05-27.
Ändring av beviljad ledighet för elev i år 9 vid Vedebyskolan,
från 2005-01-10 – 2005-01-25 till 2005-03-04 – 2005-03-21.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2004.210 042
P Olsson
S Petersson
K-styrelsen
K-fullmäktige
Akten

§ 26
Budgetuppföljning januari-februari 2005
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 871,2 mkr,
varav kommunbidrag utgör 784,9 mkr och övriga externa och interna intäkter
86,3
Till 12 rektorsområden med förskola - grundskola har enligt resursfördelningen delats ut 555,4 mkr.
Ekonomiskt ingångsläge 2005
Barn- och ungdomsnämnden har 2004 disponerat en nettobudget om 752 mkr.
Bokslutet för 2004 visar en positiv budgetavvikelse om 0,015 % eller motsvarande
+ 0,1 mkr.
Investeringsutrymmet har under året varit 7,9 mkr av vilket 6,4 mkr har nyttjats.
De största avvikelserna finns inom verksamheterna rektorsområden, resursskolan,
lokaler, friskolor och enskild verksamhet, försäkringar och skolskjutsar.
Av investeringsbudgeten på totalt 7,9 mkr har 6,4 mkr förbrukats under året. För de
medel som inte nyttjas under året finns planer för 2005 som avser inventarier till nya
förskolor som av olika anledningar är försenade men kommer att startas upp 2005
samt planer för trafikmiljö vid Spandelstorpsskolan, ombyggnader vid Vedeby,
Rödeby och Wämöskolan och medel förs därför över till 2005.
Internbudget/Resursfördelning 2005
Under 2005 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som
togs fram till budget 2001. Den största förändringen är att 5 % av resurstilldelningen
till rektorsområdena fördelas utifrån två av Skolverkets ”Salsa”-kriterier. Modellen
från 2001 skall ge rektorsområdena stabila budgetförutsättningar genom att
områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets start. För barnomsorgen
följs producerade timmar upp månadsvis och regleras ekonomiskt per tertial.
Justeringar görs också för att kompensera för de löneökningar som kommer under
året.
Utöver den ordinarie budgeten finns även medel för att delvis täcka det utökade
behovet av barnomsorg på grund av demografiska förändringar, dvs ett utökat
födelsetal.
För 2005 har sammantaget 10,5 mkr budgeterats som reserver. En reserv om 3,5 mkr
som säkerhetsmarginal enligt budgetdirektiv samt 7 mkr (1 %) enligt samma direktiv
i enlighet med de förslagna rationaliseringsåtgärder, se budget 2005.
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Händelser under 2004
Den kommunala grundskolan år f – 9 har under 2004 minskat med 125 elever, medan
friskolornas elevtal har ökat med 61.
Behovet av fler platser i förskoleverksamheterna har fortsatt att öka under 2004.
Totalt har förskoleverksamheterna ökat med ca 375 000 timmar. Antalet förskolebarn
har ökat med ca 150 barn. Utökning av förskolor har bl.a. gjorts genom etablering av
tillfällig förskoleavdelning på Tullenområdet samt avdelningar på Sunnaområdet
(varav en är en Rödebyavdelning), Ö Torp, Tving, Nättraby, Jämjö och Ramdala.
Ytterligare mindre utökningar har gjorts inom befintliga verksamheter runt om i
kommunen. Under 2004 har skolan i Skrävle byggts om och byggts till.
Stora insatser har gjorts för att kartlägga och inventera sjukfrånvaron i förvaltningen.
Utifrån denna insats görs fortlöpande analyser och redovisning över sjukfrånvaron
varje månad.
Prognos för 2005
En prognos som grundar sig mycket på vad som framkommit i samband med
internbudgetarbetet inför 2005 samt analys av bokslutet för år 2004 pekar på ett +/-0
resultat för 2005.
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos före upplösning av reserv
slutar på – 8,0 mkr, vilket i sin helhet är hänförligt till rektorsområdena. Orsaker som
anges i rektorsområdena är obalans mellan tilldelade medel och den verksamhet som
bedrivs i rektorsområdena samt för barnomsorg och förskola kända förändringar
under året.
Barnomsorg och Förskola
De medel som avsattes av fullmäktige för att täcka den demografiska utbyggnaden
har redan tagits i bruk och en omfördelning av medel från reserver inom
förvaltningen har gjorts för att täcka det behov som kan ses under 2005. Totalt
13 mkr av vilket omfördelningar inom förvaltningen gett 7 mkr.
Sedan 2002 har det skett en förtätning i barngrupperna i förskolan som motsvarar 3,5
avdelning. Denna förtätning kan i längden inte accepteras ur bl a kvalitets- och
arbetsmiljöhänseende.
Inför kommande år ser vi ett fortsatt ökat behov av förskoleplatser utifrån prognos
som bygger på den av kommunstyrelsen antagna befolkningsprognos för Karlskrona
kommun 2003-2012. Fram till i början av 2006 finns behov av drygt 60 nya
förskoleplatser.
Kontakt har tagits med tekniska förvaltningen avseende lokalfrågorna. Ett flertal
förslag finns för att klara av utbyggnaden.
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Grundskola
I rektorsområdena har arbetet med att hitta anpassningsmöjligheter för att nå en
budget i balans till 2005-12-31 preliminärt slutförts. Vid genomgång med
rektorsområdena har framkommit ett flertal åtgärder som kommer att genomföras.
Åtgärderna utgör en samlad bedömning som skett i samråd med ansvarig rektor.
Åtgärderna innebär i flera fall kvalitetssänkningar.
Trots dessa åtgärder finns ett underskott om ca 3,0 mkr i rektorsområdena.
I de ramar som fastställts av kommunfullmäktige för 2005 finns inte det riktade
statsbidraget avseende personalförstärkningar i skola och fritidshem samt det nya
riktade statsbidraget avseende personalförstärkningar i förskolan medräknade för år
2005. I denna prognos har förutsatts att erhållna medel enligt beslutade ramar gäller.
Investeringsbudget
Investeringsbudgeten är på totalt 5,9 mkr. Till detta kommer 1 250 tkr som inte
utnyttjades under 2004 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts samt
till planerade åtgärder såsom ombyggnad av trafikmiljö vid Spandelstorpsskolan,
ombyggnader vid Vedeby-, Rödeby- och Wämöskolan.
För den utbyggnad som planeras inom barnomsorgen under året finns ytterligare
investeringsbehov motsvarande 0,8 mkr till inventarier.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

överlämna budgetuppföljning för januari – februari 2005 till kommunstyrelsen

att hos kommunstyrelsen begära att investeringsmedel till motsvarande
3 avdelningar, 0,4 mkr av de 0,8 mkr som avsatts till demografisk utbyggnad inom
förskolan överförs till nämnden
att hos kommunfullmäktige begära att investeringsramen för 2005 utökas med
1 250 tkr för utrustning/inventarier/ombyggnader enligt specifikation bilagd
budgetuppföljningen.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens marssammanträde.
----------------Propositionsordning
Ordföranden ställer propositions på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
___________________
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2004.104 750
P Olsson
A Ottosson
K-fullmäktige
Akten

§ 27
Yttrande över motion angående kvinnofridsreformen
Eva-Britt Dahlström (s) har till kommunfullmäktige ställt motion angående
Kvinnofridsreformen.
Motionären redogör för vad antagandet av Kvinnofridsreformen 1998 innebär för
Sveriges kommuner. De fick då i uppdrag att se till att det finns handlingsplaner för
hur man ska hantera situationer där det förekommer våld mot kvinnor och barn inom
familjen. Kommunerna skulle också se till att det upparbetades ett samarbete mellan
olika instanser. Arbetet med detta skulle vara färdigt i årsskiftet 2002/2003.
I motionen redovisas vidare att Socialförvaltningen, landstinget och länspolismyndigheten har arbetat fram handlingsplaner. Mellan dessa myndigheter samt
länsstyrelsen finns ett ganska väl fungerande samarbete.
Kvinnofridsreformen liksom Barnkommittén mot barnmisshandel fokuserar på
samarbete mellan flera olika verksamheter. Motionären framhåller att det är av
största vikt att även skola och fritidshem får kunskap om och insyn i hur de ska
hantera barn som lever i en situation där det förekommer våld. Skolan måste
inlemmas i det samarbete som övriga myndigheter håller på att bygga upp.
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta
”att barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden upprättar
handlingsplaner för barn och ungdomar som utsätts för psykiskt och/eller fysiskt våld
inom familjen enligt intentionerna i Kvinnofridsreformen och Barnkommittén mot
barnmisshandel lagda förslag samt
att kommunfullmäktige verkar för Kvinnofridsreformen i sin helhet.”
Yttrande
Barn- och ungdomsnämnden instämmer i motionens intentioner och det förslag som
framförs i första att-satsen.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet tillstyrker tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
-----------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att föreslå kommunfullmäktige att tillstyrka motionen avseende första att-satsen.
________________
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2005.46 106
A Ottosson
Idrotts- o
fritidsförv
Ungdomsrådet
Akten

§ 28
Yttrande över utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona kommun
Från idrotts- och fritidsförvaltningen har en utvärdering av Ungdomsrådet i
Karlskrona inkommit. Det slås i utvärderingen fast att det finns en utvecklingspotential för Ungdomsrådet och att såväl intervjuade tjänstemän som ledamöter är
positivt inställda till rådet. Följande förändringar föreslås dock för en vidare
utveckling:
1. Utveckla rutinerna som remissinstans
2. Utbilda ledamöterna i Ungdomsrådet
3. Fördela arbetsuppgifterna jämnare mellan ledamöterna
4. Öka marknadsföringen till kommunens ungdomar
5. Profilera tjänstemännens roll och befogenheter
6. Utveckla kommunikationsleden mellan kommunens ungdomar och
Ungdomsrådet
7. Skapa en hemsida
8. Få tillgång till egen lokal
9. Genomföra skolval
10. Skapa mötesplatser för kommunens politiker och Ungdomsrådets ledamöter
11. Utveckla ett Ungdomsforum
12. Stödja ungdomsprojekt i kommunen med ekonomiska bidrag
Ovanstående punkter för vidareutveckling anses överensstämma med de av
regeringen satta målen för ungdomspolitiken i Sverige.
Idrotts- och fritidsförvaltningen hemställer att barn- och ungdomsnämnden tar
ställning till punkterna samt föreslår att om verksamheten ska fortsätta, ska berörda
nämnder lämna stöd till verksamheten, dels genom personellt stöd som i dag och dels
även med ekonomiskt stöd om 20 tkr per nämnd och år.
Förslag till yttrande
Intentionerna för Ungdomsrådets verksamhet är helt i överensstämmelse med
nationella och kommunala styrdokument. Då utvärderingen slår fast att det finns en
utvecklingspotential är det av vikt att verksamheten får fortsätta. Det framgår dock i
utvärderingen att behovet av utbildning och stöd är mycket stort. Det är av största
vikt att rådets ledamöter böjar med att analysera föreslagna förändringar. Detta för att
en process ska kunna komma till stånd som i förlängningen innebär att konkreta
mätbara mål av ungdomars reella inflytande utarbetas.
I utredningen framkommer att ledamöterna i Ungdomsrådet ser tjänstemännens
deltagande i rådet som ett slags trygghet. Det är barn- och ungdomsnämndens
uppfattning att vuxenstödet till Ungdomsrådet bör vara mer vägledande, särskilt då
rådet står inför förändringar/stagnation och vid ”nystart” tex. efter sommaruppehåll.
Detta för att ge ungdomarna stöd för att utveckla rådets arbete och formerna för
detta.
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Målet är att ungdomarnas synpunkter, tankar och idéer inte ska tolkas eller föras
fram av de vuxna utan så långt det är möjligt av ungdomarna själva. Det är rimligt att
utgå från att elevers intresse för inflytandefrågor skiftar över tid. Ansvaret för att
uppmuntra och stärka eleverna bör läggas på tjänstemännen som därmed får stå för
kontinuiteten.
För rådets fortsatta arbete krävs att ungdomarna ges möjlighet att analysera och
värdera utvärderingens slutsatser.
Barn- och ungdomsnämnden instämmer i de flesta av de förändringar som föreslås
för att utveckla Ungdomsrådet. Undantaget är förslagen 11 och 12 ”Utveckla ett
Ungdomsforum” samt ”Stödja ungdomsprojekt i kommunen med ekonomiska
bidrag”, då det inte framgår om det är Ungdomsrådet som avses.
Med utgångspunkt från ovanstående synpunkter är förutsättningen för att
verksamheten ska fortsätta, att berörda nämnder lämnar ett fortsatt personellt och
ekonomiskt stöd.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att instämma i de slutsatser som framförs i utvärderingen med undantag av förslagen
11 och 12 enligt ovan
att om verksamheten ska fortsätta stödja Ungdomsrådet dels genom personellt stöd
dels med ekonomiskt stöd samt
att storleken på det ekonomiska stödet fastställs efter samråd och i samförstånd med
Ungdomsrådet, dock till högst 40 tkr per berörd nämnd och år.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens marssammanträde.
----------------------Yrkanden
Ordföranden föreslår en ändring av första att-satsen enligt följande
”att instämma i de slutsatser som framförs i utvärderingen”
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till ändringsförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslagets första att-sats mot ändringsförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ändringsförslaget.
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Ordföranden ställer därefter proposition på att-satserna 2 och 3 i tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att instämma i de slutsatser som framförs i utvärderingen
att om verksamheten ska fortsätta, stödja Ungdomsrådet dels genom personellt stöd
dels med ekonomiskt stöd samt
att storleken på det ekonomiska stödet fastställs efter samråd och i samförstånd med
Ungdomsrådet, dock till högst 40 tkr per berörd nämnd och år.
__________________

30 mars 2005

Kommunala
handikapprådet
A Reinholdsson
I Bergström
Akten

§ 29
Val av ersättare i Kommunala Handikapprådet
Mandatperioden för ledamöter och ersättare i Kommunala Handikapprådet
gäller perioden 2003-2006.
Då Lennart Svantesson (kd) avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden har uppdraget som ersättare i Kommunala Handikapprådet
blivit vakant.
Beslutförslag
Borgerliga gruppen kommer att lämna förslag på ersättare vid nämndens
marssammanträde.
---------------------Förslag
Borgerliga gruppen föreslår att Andreas Reinholdsson (kd) väljs till ersättare.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden väljer Andreas Reinholdsson som ersättare i
Kommunala Handikapprådet.
_________________
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I Bergström

§ 30
Kurser och konferenser
Sunnadalsskolan och Marinmuseum inbjuder till en tvådagarskonferens
”Ge skolan själen tillbaka” den 24-25 maj 2005 i Karlskrona.
Nämnden har för avsikt att flytta sitt majsammanträde till förmån för
denna konferens.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

de ledamöter som har möjlighet skall få delta i konferensen.

Anmälan skall ske till Ingrid Bergström senast torsdag 28 april 2005.
________________
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§ 31
Övriga ärenden
BUN
Berörda tjm

1.

Barn- och ungdomsnämnden sammanträde i maj 2005

Barn- och ungdomsnämndens sammanträde i maj kommer att vara förlängt och
eventuellt flyttas även datumet för mötet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att nämndens sammanträde i maj skall
förläggas till den 26 maj och vara ett halvdagssammanträde (fm).
_______________
A Eklund

2.

Utvecklingsarbete kring matematikundervisningen

Anja Eklund informerar om pågående utvecklingsarbete. En referensgrupp med
intresserad personal har arrangerat utbildningstillfällen, workshops m m.
Kontakt har nu etablerats med Blekinge tekniska högskola som har förslag om en
5 poängsutbildning i matematik för yrkesverksamma pedagoger.
Syftet är att öka intresset och förändra attityden till matematik hos pedagogerna i
förskola och skola. Rektor skall hjälpa till att finna dessa matematikambassadörer.
_______________
I Bergström

3.

Enkät om barnomsorg i Spjutsbygd

Annicka Engblom (m) ställer frågor om den enkät som skulle göras bland
föräldrar ang barnomsorg i Spjutsbygd.
Förvaltningschefen meddelar att resultatet av enkäten kommer att redovisas
till arbetsutskottet i april.
_______________
I Bergström

4.

Motion ang Guldboken

Annicka Engblom (m) ställer frågor om motionen ang Guldboken.
Ordföranden meddelar att motionen kommer att tas upp vid arbetsutskottet
sammanträde i april.
________________
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forts § 31
5.

Höghus och skola i Wämöområdet

Jan-Olof Petersson (fp) ställer frågor med anledning av skrivelser i massmedia
om planer på höghus och skola i Wämöområdet.
Förvaltningschefen meddelar att det handlar om en planändring. Vad gäller
planerna på skola är det enligt uppgift en fråga om lokalskifte.
Jan-Olof Petersson påtalar vikten av att nämnden framför sina synpunkter för
att kunna påverka processen.
__________________
6.
R/Jä V
P Olsson
I Bergström

Timplaneförsöket

Jan-Olof Petersson (fp) framhåller att timplaneförsöket som avslutas 2005 fallit väl
ut. Trots detta finns inget beslut på riksnivå om allmänt slopande av timplan.
Förvaltningschefen kommer att bjuda in rektor vid Jämjö västra rektorsområde
att redovisa försöket på Sturköskolan vid nämndens aprilsammanträde.
___________________
7.

Processen med gröna skolgårdar

Marcel Abedini (mp) ställer frågan hur långt det gått i processen med gröna
skolgårdar.
Anja Eklund meddelar att i utvecklings- och utvärderingsplanen för 2005
finns denna fråga med. Utvärdering skall göras om hur utemiljön ser ut och hur
denna används.
Studiebesök och kompetensutveckling erbjuds hela året via utvecklingscentrum.
___________________
8.

Bullernivån i skolan

Marcel Abedini ställer frågor om bullernivån i skolan och om mätningar sker.
Solvig Ohlsson meddelar att det finns riktvärden. Det görs ljuddämpande åtgärder av
olika slag. Ett hjälpmedel är t ex stora öron på väggarna som lyser i rött eller grönt
beroende på ljudnivån och på detta sätt uppmärksammar barn och personal om
ljudnivån.
Ordföranden framhåller att detta är en fråga för personal och skyddsombud att ta
med i skyddsronder.
___________________
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Massmediauppgifter om neddragning av lärarkåren på Sunnadalsskolan

Marcel Abedini (mp) ställer frågan om riktigheten i uppgiften i massmedia
att fyra lärartjänster skall dras in på Sunnadalsskolan.
Förvaltningschefen meddelar att budgeten f n processas ute i områdena.
Något svar kan inte ges idag. Det kan röra sig om minskat timantal för fyra lärare.
_________________
10.

Nattvandring

Annicka Engblom (m) informerar om ett möte den 5 april 2005 i Ehrensvärdska
gymnasiets aula, dit hela föreningslivet fått en inbjudan kring ämnet nattvandring.
_________________
11.

Processledare Rosenholm

Förvaltningschefen meddelar att Birgitta Strelert fått uppdraget som processledare
för Rosenholm.
_________________
12.

Ferieskola under påsklovet

Förvaltningschefen informerar om att ferieskolan är igång under påsklovet.
Ca 30 elever deltar.
_________________
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§ 32
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2005.106 004
§ 35
Temporärt upphävande av gallringsbeslut
för patientjournaler.

Kommunstyrelsen

2004.239 020
§ 37
Genomförandeplan personalprogram.

Kommunfullmäktige

2005.101 102
§2
Kommunala val
Filip Issal (fp) och Stefan Gullbing (kd)
utses till ersättare i barn- och ungdomsnämnden.

Kommunfullmäktige

2005.102 027
§7
Förslag till Karlskrona kommuns
kompetenscentrum – KKC.

Kommunfullmäktige

2004.238 611
§ 13
Svar på motion om skol- och förskoleplanering i Nättraby.

Kommunfullmäktige

2004.294 628
§ 16
Svar på motion om prao i äldreomsorgen.

Skolverket

2005.88 047
Beslut om fastställande av statsbidrag till
personalförstärkningar i förskolan för
bidragsåret 2005.

Kommunhälsan

2004.512 026
Utnyttjad företagshälsovård för barn- och
ungdomsförvaltningen år 2004.
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Länsstyrelsen

2004.426 023
Sammanställning av beviljade projektmedel
och kartläggning av hedersproblematiken
i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län.

Till samhällsbyggnadsförv.

2005.87 214
Yttrande över detaljplan för Gullbernahult
under samrådsskedet.

Till samhällsbyggnadsförv.

2004.395 214
Yttrande över detaljplan för Fredriksdalsområdet, Folkparken under granskningsskedet.

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde den 11 januari
2005.

________________

26 maj 2005
Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Länsstyrelsen, Blekingesalen
kl 08.30 – 11.25

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Jeanette Petersson (s)
Kajsa Söderstrand (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Andreas Reinholdsson (kd)
Bo Palmgren (c)
Marcel Abedini (mp)

Tjänstgörande ersättare

Mats Fagerlund (s)
Claes Nedfors (s)
Reine Svensson (s)

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Anita Ottosson
Ingrid Bergström

Utses att justera

Jeanette Petersson (s)

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande t o m kl 11.03 § 54: 6
fr kl 09.30 beslutssammanträdet

t o m kl 11.03 § 54: 6

barn- och ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2005-06-01
Underskrifter

Sekreterare

__________________________________

Ordförande

__________________________________

Justerare

__________________________________

Paragrafer 47 - 55

_________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2005-06-02
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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§ 48
Aktuell information
P Olsson
A Eklund
Akten

1.

2

S2002.50 606
S2005.39 606
S 2005.211 606

Sekretessärenden

Anja Eklund informerar ordinarie arbetsutskott om utvecklingen i de
sekretessärenden som arbetsutskottet tidigare fått information om vid sammanträde
den 19 maj 2005.
Ytterligare information kommer att ges vid arbetsutskottets junisammanträde.
Informationen tas till protokollet.
________________

P Olsson
Akten

2.

Särskoleelevs försvinnande

Barn- och ungdomsnämnden har fått underhandsmeddelande i veckan avseende
den elev från gymnasiesärskolan som försvann under en skolresa till Stockholm och
alla insatser som satts in i sökande och som stöd till de närmast berörda.
Ordföranden meddelar det glädjande budskapet att eleven kommit tillrätta och är
välbehållen.
Se även information under övriga ärenden § 54
_________________
G Snaar/Wä
Registrator

3.

Teaterföreställning

Wämöskolans elever har inbjudits till nämnden för att nämnden skall få tillfälle
att se teaterföreställningen ”Fredrik Henrik af Chapman & hans kvinnor” –
en världsarvsteater om örlogsstaden Karlskrona. Skådespelarna kommer från
år 7-9. De är klädda i 1700-talskläder, en ballad om Karlskrona framförs och
omsluter teaterstycket. I bakgrunden visas ett bildspel på världsarvsbilder.
Teaterstycket uppskattas mycket av nämnden som genom ordföranden framför
ett tack och överlämnar en liten gåva till eleverna.
_______________
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§ 49
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Beviljande av medel med 7.500 kr ur Karlskrona
Samfond för daghemsverksamhet.

2005.129 046

Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp
fr o m vecka 11 2005 i SV, MA, TK och KE för pojke i år 8
vid Vedeby rektorsområde.
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp
fr o m vecka 11 2005 i SV, MA, EN, BI och SO för flicka
i år 9 vid Vedeby rektorsområde. Från samma tidpunkt
anpassas studiegången genom att tiden för MU, FY, KE och
IDH används för förstärkning i SV, MA och SO.
Beslut om anpassad studiegång från och med vecka 15
för pojke i år 8 vid Vedeby rektorsområde. Den anpassade
studiegången innebär praktik förlagd till arbetsplats en dag/vecka.
I övrigt gäller tidigare fattat beslut daterat 2004-09-01 om
undervisning i särskild undervisningsgrupp.
Beslut om anpassad studiegång från och med vecka 15
för pojke i år 8 vid Vedeby rektorsområde. Den anpassade
studiegången innebär praktik förlagd till arbetsplats en dag/vecka.
I övrigt gäller tidigare fattat beslut daterat 2004-09-01 om
undervisning i särskild undervisningsgrupp.
Beslut om anpassad studiegång från och med vecka 15 för
pojke i år 8 vid Vedebyskolan, vilket innebär att skolgången
koncentreras till förmiddagarna mellan kl 08.20 och 11.30 och
därefter arbetar eleven med hemuppgifter. Eleven läser inte
FY, KE och TK.
Beslut om särskild undervisning från och med vecka 19 för pojke
i år 8 vid Vedeby rektorsområde. Undervisningen är förlagd till
särskild undervisningsgrupp i samtliga ämnen tom HK samt
delar av ämnena SV, EN, MA och SL.
Beslut om undervisning förlagd till hemmet 3 tim/vecka från
och med vecka 19 för flicka i år 9 vid Vedeby rektorsområde.
Samtidigt anpassas studiegången så att undervisningen
koncentreras till ämnena SV, EN och MA. Detta beslut ersätter
tidigare beslut 2005-04-12.

3
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forts § 49
Beslut om anpassad studiegång i B-språk,, SO, IDH och
MA för elev vid Sunnadals rektorsområde
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 7 vid Rödeby
rektorsområde under tiden 2005-04-20 och tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9 vid Rödeby
rektorsområde under tiden 2005-04-28 - 2005-06-17.
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9 vid Rödeby
rektorsområde under tiden 2005-05-12 – 2005-06-17.
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9 vid Rödeby
rektorsområde under tiden 2005-05-12 – 2005-06-17.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________

4
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2004.210 042
P Olsson
S Petersson
A Östbergh
Kommunstyr.
Akten

§ 50
Delårsbokslut januari – april 2005
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 870 mkr
varav kommunbidrag 781,4 mkr. Övriga externa och interna intäkter utgör 88,6 mkr.
Till 12 rektorsområden med förskola - grundskola har enligt resursfördelningen
delats ut 566,3 mkr.
Ekonomiskt ingångläge 2005
Barn- och ungdomsnämnden har 2004 disponerat en nettobudget om 752 mkr.
Bokslutet för 2004 visar en positiv budgetavvikelse om 0,015 % eller motsvarande
+ 0,1 mkr.
Investeringsutrymmet har under året varit 7,9 mkr av vilket 6,4 mkr har nyttjats.
De största avvikelserna fanns inom verksamheterna: rektorsområden, resursskolan,
lokaler, friskolor och enskild verksamhet, försäkringar och skolskjutsar.
Internbudget/Resursfördelning 2005
Under 2005 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som
togs fram till budget 2001. Den största förändringen är att 5 % av resurstilldelningen
till rektorsområdena fördelas utifrån två av Skolverkets ”Salsa-kriterier”. Modellen
från 2001 skall ge rektorsområdena stabila budgetförutsättningar genom att
områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets start. För barnomsorgen
följs producerade timmar upp månadsvis och regleras ekonomiskt per tertial.
Justeringar görs också för att kompensera för de löneökningar som kommer under
året.
För 2005 har sammantaget 10,5 mkr budgeterats som reserv. En reserv om 3,5 mkr
som säkerhetsmarginal enligt budgetdirektiv samt 7 mkr (1 %) enligt samma direktiv
i enlighet med föreslagna rationaliseringsåtgärder.
Händelser under 2004
Den kommunala grundskolan år f-9 har under 2004 minskat med 125 elever, medan
friskolornas elevtal har ökat med 61.
Behovet av fler platser i förskoleverksamheten har fortsatt att öka under 2004.
Totalt har verksamheten ökat med 375 000 timmar eller 150 barn. Utökning av
förskolor har gjorts dels inom befintlig verksamhet, dels inom tillfälliga
verksamheter och genom nybyggnation.
Prognos för 2005
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos efter upplösning av
reserven slutar på +/-0 mkr.
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I de ramar som fastställts av kommunfullmäktige för 2005 finns inte det riktade statsbidraget avseende personalförstärkningar i skola och fritidshem samt det nya riktade
statsbidraget i förskolan medräknade för år 2005. I denna prognos har förutsatts att
erhållna medel enligt beslutade ramar gäller.
Barnomsorg och förskola
De medel som avsattes av fullmäktige för att täcka den demografiska utbyggnaden
har tagits i bruk och en omfördelning av medel från reserver inom förvaltningen har
gjorts för att täcka det behov som kan ses under 2005, totalt 13 mkr av vilket
omfördelningar inom förvaltningen gett 7 mkr.
Under våren 2005 har bl a två avdelningar öppnats på Rosenborg och två avdelningar
på Tullskolan. Inför hösten ser vi ett fortsatt ökat behov av förskoleplatser utifrån
förvaltningens egen prognos och befolkningsprognos för Karlskrona kommun 20032012. Fram till i början av 2006 finns behov av drygt 100 nya förskoleplatser.
Grundskola
I rektorsområdena har arbetet med att hitta anpassningsmöjligheter för att nå en
budget i balans till 2005-12-31 slutförts. Åtgärderna är en samlad bedömning som
skett i samråd med ansvarig rektor och innebär i flera fall kvalitetssänkningar.
Övriga verksamheter
De medel som avsattes som reserv under kommunstyrelsen för skolskjuts till barn
med växelvis boende har av kommunstyrelsen föreslagits omprioriteras till annan
verksamhet inom kommunen. Den prognostiserade merkostnaden för denna regeländring bedöms bli 0,8 mkr.
Investeringsbudget
Investeringsbudgeten är på totalt 5,9 mkr för 2005. Till detta kommer 1 050 tkr som
överförts från 2004 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts samt till
ombyggnader m m. För utbyggnaden av förskolan har nämnden erhållit 0,4 mkr och
begär vid detta delårsbokslut att de resterande 0,4 mkr överförs till nämndens budget
för investeringar i förskoleinventarier.
Av nämndens investeringsbudget har till och med april månad nyttjats 1 mkr.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår Barn- och
ungdomsnämnden besluta
att

överlämna delårsbokslut för januari – april 2005 till kommunstyrelsen

att hos kommunstyrelsen begära att de resterande 0,4 mkr, av de 0,8 mkr, som
avsatts till demografisk utbyggnad inom förskolan överförs till nämndens budget
för investeringar i förskoleinventarier.
----------------------
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

överlämna delårsbokslut för januari – april 2005 till kommunstyrelsen

att hos kommunstyrelsen begära att de resterande 0,4 mkr, av de 0,8 mkr, som
avsatts till demografisk utbyggnad inom förskolan överförs till nämndens budget
för investeringar i förskoleinventarier.
___________________

26 maj 2005
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2005.219 291
(2000.360 291)
P Olsson
S Ohlsson
S Petersson
Teknisk förv.
Teknisk nämnd
Akten

§ 51
Utredningsuppdrag avseende Trossöskolan
Behoven och önskemålen omkring lokalförändringar på Rosenfeldtskolan eller annan
skola på Trossö har länge varit kända och olika möjligheter har diskuterats.
För att tydligt kunna visa hur Rosenfeldtskolan kan byggas om och eventuellt vid
behov byggas till samt kunna visa kostnaderna för detta måste en utredning göras,
dvs arkitektritning plus preliminär kostnadsberäkning.
Utredningen ska göras för båda de alternativ som tidigare diskuterats, dvs både som
en F – 5/6 skola och som en F- 9 skola. Konsekvenser och kostnader för de andra
berörda skolorna på Trossö/Wämö rektorsområden ska också beskrivas och
kostnadsberäknas. I samtliga framtagna alternativ ska särskolans verksamheter
inkluderas.
Utredningen görs av tekniska förvaltningen med medverkan från barn- och
ungdomsförvaltningen. Utredningsarbetet beräknas ta cirka fem månader.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår att barn- och
ungdomsnämnden beslutar
att hemställa hos tekniska nämnden att omgående påbörja utredningsarbete
omkring Rosenfeldtskolan enligt ovan.
-------------------------Yrkande
Annicka Engblom (m) yrkar följande tilläggsförslag:
att utredningsarbetet vid minst ett tillfälle under processens gång föredras för
nämnden.
Ordföranden yrkar bifall till tilläggsförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer proposition på Annicka Engbloms tilläggsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att hemställa hos tekniska nämnden att omgående påbörja utredningsarbete
omkring Rosenfeldtskolan enligt ovan samt
att utredningsarbetet vid minst ett tillfälle under processens gång föredras för barnoch ungdomsnämnden.
_______________
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2005.220 619
A Ottosson
Policy
Akten

§ 52
Barn- och ungdomsnämndens integrationsplan för 2005
Barn- och ungdomsnämndens integrationsplan för 2004 upprättades som ett
komplement till skolplanen för 2004 - 2006.
För att uppnå integrationsplanens mål ingick aktiviteter/insatser utifrån skolplanens
integrationsdirektiv:
• Förvaltningsövergripande informationsmaterial ska översättas till de fyra
vanligaste främmande språken i kommunen; engelska, albanska,
serbokroatiska och arabiska.
De dokument som avsågs var
- Barn- och ungdomsnämndens skolplan,
- Regler och tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i Karlskrona kommun samt
- barnomsorgstaxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Karlskrona
kommun.
• För att bryta etniska låsningar och hinder ska varje rektorsområde årligen ge
möjlighet till individuella möten och samverkan mellan barn och ungdomar
med olika kulturell bakgrund.
• Barn och ungdomar i Karlskrona ska få kännedom om såväl det egna som
andras kulturarv.
För uppföljning av integrationsplanen ska rektorsområdenas kvalitetsredovisningar
för 2004 beskriva hur arbetet med integrationsdirektivet verkställts.
Redovisning av åtgärder hämtade från rektorsområdenas kvalitetsredovisningar
Inom skolornas arbete med värdegrunden har vidarekoppling skett till
integrationsarbetet. Individuella möten sker mellan barn/elever, föräldrar och
personal utifrån varje skolenhets skiftande förutsättningar. En del förskolor och
skolor har idag barn med annat språk och annan kulturbakgrund än den svenska, där
naturliga vardagsmöten sker mellan kulturerna. Hur förskolor och skolor har arbetat
med individuella möten och olika kulturbakgrunder redovisas i rektorsområdenas
kvalitetsredovisningar för 2004 med exempel på insatser/åtgärder för att uppfylla
skolplanens integrationsdirektiv och direktiv om värdegrundsarbetet.
Resultat från Attitydundersökning riktad till elever i år 5
I undersökningen, som genomfördes 2004, fick eleverna svara på frågor med
anknytning till skolplanens integrationsdirektiv. Resultaten visar att skolan lyckats
bra med att ge kännedom om det egna och andras kulturarv. För rektorsområden med
barn från olika nationaliteter ingår möten mellan kulturer i vardagen. I enheter som
inte har det så finns en del att utveckla för att uppfylla skolplanens integrationsdirektiv.
Översättning av förvaltningsövergripande material.
Skolplanen har översatts till engelska, albanska, bosniska och arabiska.
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Förslag till integrationsplan för 2005
Planen är ett komplement till Barn- och ungdomsnämndens skolplan 2004-2006.
Mål
Alla barn och ungdomar i Karlskrona kommun ska uppleva gemenskap och
samhörighet oavsett etnisk, kulturell eller social bakgrund.
Delmål
Attitydundersökningar som genomförs vartannat år för skolår 5 respektive skolår 9
ska visa på ständiga förbättringar avseende de områden som berör skolplanens
integrationsdirektiv.
Karlskrona kommuns fyra hörnstenar ligger till grund för utveckling och fortsatt
arbete.
• Det öppna sinnet
• Det växande näringslivet
• Den attraktiva livsmiljön
• Den bästa kunskapen
Integrationsmål
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de grundläggande värdena. Detta innebär att
alla som arbetar för och i skolan måste dela den värdegrund som uttrycks i
läroplanerna och i FN:s barnkonvention.
Förvaltningsövergripande informationsmaterial ska översättas till de fyra
vanligaste främmande språken i kommunen; engelska, albanska, bosniska och
arabiska.
De dokument som avses är
- Barn- och ungdomsnämndens skolplan samt
- skriftlig information om Barn- och ungdomsnämndens verksamhet.
• För att bryta etniska låsningar och hinder ska varje rektorsområde årligen ge
möjlighet till individuella möten och samverkan mellan barn och ungdomar
med olika kulturell bakgrund.
• Barn och ungdomar i Karlskrona ska få kännedom om såväl det egna som
andras kulturarv.
•

Uppföljnings- och utvärderingsplan
• I rektorsområdenas kvalitetsredovisningar skall framgå hur man arbetar med
värdegrundsfrågor och integrationsdirektiven.
• Centrala attitydundersökningar skall göras för elever/föräldrar i år 5 vartannat
år och motsvarande i år 9 vartannat år.
• Uppföljning av informationsmaterial som skall översättas till de fyra
vanligaste språken i kommunen årligen.
• Förteckning över goda exempel på utvecklingsarbeten.
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De resultat som redovisas genom uppföljningar och utvärderingar ger förvaltningen
en övergripande samlad kunskap om hur arbetet med integrationsdirektivet
fortskrider och utvecklas.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att anta föreslagen integrationsplan som sin egen.
---------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta
att anta föreslagen integrationsplan som sin egen.
_______________
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§ 53
Kurser och konferenser
1.

Tematräff angående kvalitet i förskolan

Ordföranden påminner om tematräffen den 13 juni 2005 kl 13.00 – 17.00.
Mötesplats: Gullberna Park, sammanträdesrum Oskarsvärn.
P Olsson
I Bergström

2.

Träff rektorer och nämndsledamöter

Förvaltningschefen informerar om planer på en träff för nämndens ledamöter och
rektorerna den 6 oktober 2005, förslagsvis på Arena Rosenholm. Antingen heldag
eller eftermiddag och kväll.
Nämndens ledamöter föredrar alternativet eftermiddag och kväll.
_________________
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§ 54
Övriga ärenden
I Bergström

1.

Nämndens junisammanträde

Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 22 juni 2005 kommer att förläggas
till Arena Rosenholm. I anslutning till detta kommer en visning av Rosenholm att
arrangeras.
______________
P Olsson
I Bergström

2.

Förläggning av sammanträde till Ö Torpskolan

Marcel Abedini (mp) tar upp frågan om möjligheten att förlägga augusti månads
sammanträde till Ö Torpskolan.
Ordföranden tar till sig förslaget, vilket kan verkställas tidigt till hösten, dock ej
i augusti.
______________
P Olsson
E MagnussonLarsson
I Bergström

3.

Löner kvinnor/män

Marcel Abedini (mp) ställer frågan hur det ser ut i vår förvaltning vad gäller
löner för kvinnor och män i samma yrkeskategori.
Förvaltningschefen återkommer i ärendet.
______________
4.

Konferensen Ge skolan själen tillbaka

Johan Elofsson (m) informerar från rubricerade konferens. Det var både en
intressant konferens och en fin teaterföreställning.
______________
5.
S Ohlsson

Planer för förskola i Nättraby

Bo Palmgren (c) ställer frågor om planeringen för förskola i Nättraby.
Solvig Ohlsson redovisar kösituationen i området. Placeringsarbete pågår men
alla kommer ej att kunna beredas plats till hösten utan kommer att anvisas annan
plats i kommunen. Skillingenäs blir förhoppningsvis klart i början av år 2006.
Detaljplanen för tomten Folkets Hus har vunnit laga kraft.
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forts § 54
Bo Palmgren ställer även frågor om möjligheten att öppna en förskola
i kyrkans regi i Nättraby.
Ordföranden menar att den möjligheten inte finns, då det finns för få andra
alternativ till barnomsorg i Nättraby.
_______________
6.
S Ohlsson

Hästö förskola

Annicka Engblom (m) ställer frågan vad vi gör med de lokaler vi lämnar
på Hästö och hur barnomsorgsprognosen ser ut 2007.
Solvig Ohlsson redovisar att befolkningsprognosen visar på fortsatt ökning
2006/2007.
Lokalen i gamla affären är i stort behov av åtgärder.
________________
7.

P Olsson
Registrator

Åtgärder vid försvinnandet i Stockholm

Förvaltningschefen ger en ögonblicksbild av nuläget vad gäller den återfunna
eleven som försvann under en skolresa till Stockholm. Han beskriver hela den
organisation som varit igång under dessa två dagar och hur förvaltningen, POSOMgruppen, polis och media arbetat. Förvaltningen och POSOM-gruppen har
gett stöd till både föräldrar, elever och personal.
Ordföranden konstaterar, liksom kommunstyrelsens ordförande gett uttryck för,
att kommunen har en god beredskap när något händer, trots att vi varit förskonade
från större olyckor och händelser.
Ordföranden uttalar sin uppskattning för förvaltningschefen och de insatser som
gjordes för att försvinnandet skulle få en lycklig upplösning.
Eva-Britt Dahlström (s) ger en eloge till alla som arbetat operativt med denna
händelse.
_________________
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§ 55
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2005.204 004
§ 54
Balansförteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag den 1 mars
2005

Kommunfullmäktige

2004.210 042
§ 78
Ombudgetering år2005 samt direktiv för
treårsbudget

Arbetsmiljöverket

2003.358 291
Avslutande av ärende avseende
undervisnings- och kökslokaler i
Rosenfeldtskolan

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2005.105 214
Yttrande över detaljplaneprogram för
Campus Blå Port i samrådsskedet

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2005.166 214
Yttrande över detaljplan för Lyckeby 1:1,
Norra Ringö i samrådsskedet

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2005.165 214
Yttrande över planprogram för Bastasjö
i samrådsskedet

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde 2005-04-13,
2005-04-25 och 2005-05-11

_______________

22 juni 2005

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 22 juni 2005-06-27
§ 56

Aktuell information
1. Ferieskola
2. Sammanställning av betygsstatistik för elever i år 9 2005
3. Kvalitetsredovisning år 2004
4. Nyckeltal – sjukfrånvaro
5. Köredovisning
6. Information om förskoleutbyggnad

§ 57

Delegeringsärenden

§ 58

Budgetuppföljning per den 31 maj 2005

§ 59

Projektering av förskola i Nättraby

§ 60

Övriga ärenden
1. Klubben på Rosenfeldtskolan
2. Prova på verksamhet på Rosenholm
3. Utemiljön på förskolan Röd- och gulmyran på Gullberna Park
4. Närvaron vid nämndsammanträdena

§ 61

Meddelanden

§ 62

Tack och sommarhälsning

_______________

22 juni 2005
Plats och tid

Arena Rosenholm, sammanträdesrum Silletorp
kl 08.30 – 12.35

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Andreas Reinholdsson (kd)
Bo Palmgren (c)
Marcel Abedini (mp)

Tjänstgörande ersättare

Jens Petersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Mats Fagerlund (s)

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Anita Ottosson
Lena Dehlin
Ingrid Bergström

barn- och ungdomschef
kanslichef
planeringschef
ekonomichef
pedagogisk samordnare
personalsekreterare
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Anders Giheden
Marika Lindman

rektor/Wämö rektorsområde
kontaktperson/ferieskolan

Utses att justera

Jan-Olof Petersson

1

ordförande
1:e vice ordförande fr kl 09.00
2:e vice ordförande

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2005-06-28 kl 11.00
Underskrifter

Sekreterare

__________________________________

Ordförande

__________________________________

Justerare

__________________________________

Paragrafer 56 -62

_________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2005-06-29
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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§ 56
Aktuell information
A Giheden
M Lindman
Registrator
I Bergström

1.

Ferieskola

Rektor Anders Giheden, ansvarig för ferieskolan och Marika Lindman,
kontaktperson för ferieskolan ger en information om den utökade ferieskola som
varit igång under lov och på eftermiddagstid. Totalt 62 elever har deltagit i
verksamheten. Ca 35-40 elever vid samma tillfälle i ferieverksamheten och 8-10 på
eftermiddagstid. Drygt hälften av dessa 62 elever har klarat sin behörighet.
Fyra lärare, tre från grundskolan och en från gymnasieskolan, har hållit i undervisningen. Samarbetet med hemskolorna har fungerat bra, mycket tack vare den
satsning som gjorts för att informera om ferieskolan. Kostnaden för verksamheten
ligger strax under 100.000 kronor.
Till sommarskolan anmälde sig ca 40 elever. Sommarskolan startade vecka 25.
Den undervisning som bedrivs under ferietid ges åt elever i behov av särskilt stöd,
och betygssättes inte, medan sommarskolan ger betyg.
Information kommer att ges till arbetsutskottet om utfallet av sommarskolan.
Ordföranden tackar för informationen.
__________________

A Giheden
G Ingestad
Registrator
I Bergström

2.

Sammanställning av betygsstatistik för elever i år 9 2005

Anders Giheden informerar om avgångsbetygen för år 9 2005.
Totalt finns 669 elever i de kommunala skolorna, varav 79 eller 11,8 % saknar betyg
i ett eller flera basämnen. Av dessa är 52 pojkar (66 %) och 27 flickor (34 %).
Vid en jämförelse med julbetyget 2004 har antalet icke godkända elever mer än
halverats.
Med friskolorna inräknade är eleverna totalt 750. Av dessa saknar 82 eller 9,5 %
betyg i ett eller flera basämnen.
En jämförelse mellan åren 1998 och 2005 redovisas samt läget efter
betygsprövningar under sommarloven 2002, 2003 och 2004.
Redovisning av betygen kommer att sammanställas i en rapport och delges
arbetsutskottet efter sommaren.
Ordföranden tackar för informationen.
___________________
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A Ottosson
Policy
Akten

3.

3

2005.258 619

Kvalitetsredovisning år 2004

Kvalitetsredovisning år 2004 för Karlskrona kommun, barn- och ungdomsförvaltningen har upprättats.
I planen redovisas bakgrund, mål i skolplanen samt övriga måldokument.
Resultat och måluppfyllelse redovisas i följande målområden
- Normer och värden
- Lärande och utveckling
- Ansvar och inflytande
- Samarbete med hemmet
- Övergång och samverkan
- Omvärlden
- Kompetensutveckling.
Av sammanfattningen framgår att det systematiska kvalitetsarbete som under flera år
bedrivits nu ger synbara resultat som framgår av den dokumentation som görs.
Alltfler enheter börjar hitta goda och användbara strukturer för att redovisa arbetet
från mål till resultat. Alltfler ser kvalitetsredovisningen som ett verktyg som de har
nytta av i det dagliga arbetet.
I redovisningarna från 2004 finns nästan enbart mål från läroplanerna, som därmed är
formulerade som strävansmål. Flertalet mål är av social, långsiktig natur på
individnivå och innebär vissa svårigheter att beskriva i en samlad bedömning.
Rektorernas bedömning är sammanfattat i en skala från 1 till 6, varav 1 innebär att
arbetet mot målet inte alls påbörjats och 6 att målet är uppnått. En ständigt
förbättrande process pågår.
Sammantaget kan resultatet bedömas vara gott då tyngdpunkten ligger på värdena:
4. Arbetet har påbörjats och är på god väg
5. Målet är nära.
En process pågår för att se över omfattningen av kvalitetsredovisningen avseende
relationen kvantitet/kvalitet.
Förra året granskades kvalitetsredovisningen av opponenter från rektorsgruppen.
Detta året skedde granskningen av opponenter från näringslivet, vilket upplevdes
som mycket positivt.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till handlingarna.
_______________

22 juni 2005

4
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2005.119 026
L Dehlin
I Bergström
Akten

4.

Nyckeltal – sjukfrånvaron

Lena Dehlin redovisar personalnyckeltal tertial 1 år 2004 och 2005 enligt nedan.
- antal anställda
- antal årsarbetare
- genomsnittlig sysselsättningsgrad
- fyllnadstid/övertid
- antal timanställda.
Vidare redovisas sjukfrånvarostatik avseende år 2002, 2003, 2004 och t o m
april månad 2005
- antal sjukdagar per anställd
- sjukfrånvarointervaller
- sjukdagar per anställd och månad
- sjukdagar uppdelat i personalkategorier.
Redovisning av åtgärder som vidtas/kommer att vidtas för att minska sjukfrånvaron
kommer att lämnas till hösten. Likaså en inventering av hur mycket av
långtidssjukfrånvaron som är fysiskt betingad och hur mycket som är psykosomatiskt.
______________

S Ohlsson
Akten

5.

Köredovisning

2005.71 611

Köredovisning t o m maj månad 2005 redovisas. Köredovisningen är preliminär då
placeringsarbetet fortfarande pågår. Redovisningen omfattar samtliga rektorsområden och kooperativ. I nuläget är kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år
22 barn. Samtliga har dock erbjudits plats på rimligt avstånd, men valt att avvakta
tills eftersökt plats kan erbjudas. Framtida känd väntelista t o m februari månad 2006
är 282 barn, varav 28 till kooperativ.
Av den totala kön fram t o m februari månad 2006 önskar 52 placering under
arbetslöshet och 1 placering under föräldraledighet. Dessutom finns 2 barn i passiv
kö.
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 8 barn och framtida känd väntelista t o m
februari månad 2006 är 15 barn, varav 2 till kooperativ.
Dessutom finns 12 barn i passiv kö.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
_________________
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S Ohlsson
Registrator

6.

Information om förskoleutbyggnad

Solvig Ohlsson informerar om pågående och planerad förskoleutbyggnad.
- Förskola Rödeby-Johannesberg, 3 avd + eventuellt ytterligare en.
Projektering på gång. kan vara inflyttningsklart i början av 2007.
- Skillingenäs förskola, beräknas klart februari 2006.
- Jämjö, flytt av avdelning på Ö Stationsvägen. Undersökes möjligheten av en
flytt till Folkets hus. Ytterligare utbyggnad i Jämjö kräver planändring.
- Spjutsbygd, 3 avd + eventuellt ytterligare en. Kan vara klart hösten 2006 eller
början 2007.
- Hästö. Står klart september 2006.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
_________________
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§ 57
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Utdelning av stipendier ur Karlskrona skolväsendes
samfond för lärare. 2.000 kronor beviljade.

2005.129 046

Beslut om förskoleplacering pga familjeskäl i
Jämjö östra rektorsområde

Sekretess

Beslut om förskoleplacering pga familjeskäl
i Jämjö östra rektorsområde

Sekretess

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2004.210 042
P Olsson
S Petersson
Kommunstyr.
Akten

§ 58
Budgetuppföljning per den 31 maj 2005
Delårsbokslutet per den 30 april 2005 visade att prognosen för barn- och ungdomsförvaltningen, helår, skulle sluta på ett nollresultat. Under maj månad har inget
förändrats som skulle påverka prognosen utan förvaltningen prognostiserar fortfarande att den budget som lagts för 2005 kommer att hållas.
Förvaltningen kan dock se farhågor med en nollprognos i och med det att de medel
som avsattes som reserv under kommunstyrelsen för skolskjuts till barn med växelvis
boende har omprioriteras till annan verksamhet inom kommunen.
Bland de övriga verksamheterna kan nämnas att bemanningsteamet prognostiseras gå
något minus medan budgeten för friskolornas bidrag ger motsvarande överskott.
Rektorsområdena
Prognosen för rektorsområdena i sin helhet för 2005 är +/- 0 Mkr.
Investeringsbudget
Av nämndens periodiserade investeringsbudget på 2,9 Mkr till och med maj månad,
har 1,3 Mkr använts.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen per maj månad 2005.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
_______________
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2005.259 290
P Olsson
S Ohlsson
Tekn nämnd
Tekn förv.
Akten

§ 59
Projektering av förskola i Nättraby
Behovet av fler förskoleplatser i Nättraby är känt sedan länge. I dagsläget kan inte
alla familjer som önskar barnomsorg i Nättrabyområdet få detta, utan erbjuds
förskoleverksamhet på andra platser i kommunen. Dessutom expanderar villabebyggelsen kraftigt.
Etablering av två förskoleavdelningar på Skillingenäs pågår och beräknas stå färdiga
i början av år 2006. Denna utökning täcker dock inte behovet i området varför
ytterligare förskoleplatser behövs. En förskoleavdelning finns idag tillfälligt i lokaler
på Hallengrensvägen.
En ändring av byggplan för Folkets Park (Fredriksdalsområdet, Nättraby) har
genomförts för att tillåta en etablering av förskoleverksamhet inom fastigheten.
Prognoser visar på behov av ytterligare två förskoleavdelningar samt permanenta
lokaler för provisoriet på Hallengrensvägen, varför en projektering av tre
förskoleavdelningar omgående bör genomföras. Projekteringen bör göras så att
ytterligare förskoleavdelningar kan byggas till, när och om behov uppstår.
En mycket preliminär kostnad för tre förskoleavdelningar beräknas ligga i intervallet
8,5 – 12 miljoner kronor beroende på typ av kök, samnyttjande med föreningsliv och
hur stor del av lokalerna som är nybyggnad respektive ombyggnad av befintliga
lokaler. Detta innebär en årshyra på 890 000 – 1 250 000 kronor.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hemställa hos tekniska nämnden att omgående uppdra till tekniska förvaltningen
att genomföra projektering av förskolelokaler på Folkets Park i Nättraby enligt ovan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens junisammanträde.
-----------------------Ajournering
Efter föredragningen begär Annicka Engblom (m) ajournering i två minuter, varefter
sammanträdet återupptas.
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Yrkande
Borgerliga gruppen yrkar följande:
1.
avslag på förvaltningens att-sats
2.
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra åt tekniska förvaltningen
att genomföra projektering av förskolelokaler på Folkets park i Nättraby om
två förskoleavdelningar samt
3.
att erbjuda Nättraby församling att bedriva förskoleverksamhet i egen regi.
Roland Andréasson (s) och Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till förvaltningens
förslag och avslag på borgerliga gruppens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förvaltningens förslag mot borgerliga gruppens yrkanden.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Votering
Annicka Engblom (m) begär votering.
Voteringsproposition
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som biträder förvaltningens
förslag röstar ja, den som biträder borgerliga gruppens förslag röstar nej.
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), Roland
Andréasson (s), Jeanette Petersson (s), Marcel Abedini (mp), Jens Petersson (s),
Jörgen Aronsson (s) och Mats Fagerlund (s).
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m), Jan-Olof Petersson
(fp), Kerstin Ekberg-Söderbom (fp), Andreas Reinholdson (kd) och Bo Palmgren (c).
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat i enlighet
med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att hemställa hos tekniska nämnden att omgående uppdra till tekniska förvaltningen
att genomföra projektering av förskolelokaler på Folkets Park i Nättraby enligt ovanstående tjänstemannaförslag.
Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för eget förslag.
______________
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§ 60
Övriga ärenden
1.

Klubben på Rosenfeldtskolan

Marcel Abedini (mp) ställer frågor kring rykten att klubben på Rosenfeldtskolan
kanske skall stängas.
Solvig Ohlsson meddelar att några föräldrar hört av sig till miljöförvaltningen
angående miljön på klubben. Barn- och ungdomsförvaltningen och miljöförvaltningen diskuterar f n föräldrarnas krav och de kostnader dessa kan föra med
sig.
Marcel Abedini yrkar att hänsyn skall tas till de elever som trivs och mår bra på
klubben och inte enbart till dem som är allergiska.
Solvig Ohlsson svarar att vi måste rätta oss efter arbetsmiljölagen i sådana här fall.
Bo Palmgren (c) föreslår temporära lösningar via dispensansökan.
_______________
2.

Prova på verksamhet på Rosenholm

Marcel Abedini (mp) ställer frågor om prova på verksamheten ute på Rosenholm,
omfattningen av densamma och om det kommer att innebära några kostnader för
föräldrarna.
Förvaltningschefen meddelar att omfattningen av verksamheten till viss del beror på
hur gamla barnen är. För de mindre barnen blir det kanske aktuellt med en gång per
termin och för de äldre barnen två gånger per termin. Kostnaden skall ligga på
rektorsområdena och inte på föräldrarna. Troligtvis kommer föreningarna att
utrusta de olika verksamheterna med redskap och dylikt, som även kan lånas ut till
besökande barn i prova på verksamheten.
Jens Petersson (s) informerar om att föreningslivet är mycket intresserad av ett
samarbete med skolorna.
________________
3.

Utemiljön på förskolan Röd- och gulmyran på Gullberna Park

Annicka Engblom (m) ställer frågor med anledning av föräldrarnas klagomål på
utemiljön på förskolan Röd- och gulmyran.
Solvig Ohlsson meddelar att föräldrarådet kommer att få skriftligt svar i nästa vecka.
________________
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forts § 60
4.

Närvaron vid nämndsammanträdena

Med anledning av den dåliga uppslutningen på nämndsammanträdena uppmanar
ordföranden samtliga partier i nämnden att förmedla detta budskap till sina
respektive partimedlemmar med en uppmaning att leva upp till uppdraget som
ledamot vad det gäller närvaron. Om ordinarie ledamot inte kan närvara på
sammanträdet skall detta meddelas till nämndsekreteraren, som kallar in ersättare.
________________
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§ 61
Meddelanden
Kammarrätten i Jönköping

2003.464 042
Beslut i ärende angående barn- och
ungdomsnämndens beslut om tilldelning
av bidrag till fristående grundskolor och
fritidshem.

Kommunstyrelsen

2004.210 042
§ 78
Ombudgetering år 2005 samt direktiv för
treårsbudget 2006-2008 inkl förslag till
ombudgetering.

Kommunstyrelsen

2004.210 042
§ 104
Delårsbokslut per den 30 april 2005.

Kommunfullmäktige

2005.101 102
§ 68
Avsägelser av kommunala uppdrag.
Stefan Gullbing har den 22 maj 2005 avsagt
sig uppdraget som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden.

Kommunfullmäktige

2005.253 007
§ 73
Revisionsberättelse för år 2004 och beslut
om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda
i dessa organ.

Kommunfullmäktige

2004.210 042
§ 79
Ombudgetering år 2005 samt direktiv för
treårsbudget 2006-2008.

Kommunfullmäktige

2005.251 420
§ 80
Miljöbokslut 2004.
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Kommunfullmäktige

2005.250 005
§ 81
Svar på motion om mobil telefoni.

Kommunfullmäktige

2004.166 719
§ 82
Svar på motion om inrättande av kommunal
barnombudsman.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2005.212 214
Yttrande under programrådsskedet över
detaljplan för Spandelstorp 5:4.

_________________
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§ 62
Tack och sommarhälsning
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och ersättare för ett bra samarbete under den
gångna vårterminen som även innefattat ett bra debattklimat. Han tackar även
förvaltningens tjänstemän för utmärkta förslag och underlag för beslut i nämnden.
Ordföranden önskar samtliga en skön och avkopplande sommar.
Förvaltningschefen tackar ordförande och nämnd på personalens vägnar för ett
intressant och stimulerande samarbete.
Markus Alexandersson tackar ordföranden för den gångna vårterminen och önskar
honom och hans familj en skön sommar.
Annicka Engblom tackar ordföranden på borgerliga gruppens vägnar för den gångna
terminen och önskar alla en glad sommar.
________________

31 augusti 2005

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 31 augusti 2005
§ 63

Aktuell information
1. Information om ferieskolan samt sammanställning av betygsstatistik år 9, 2005-09-08
2. Sjukfrånvaroinventering

§ 64

Delegeringsärenden

§ 65

Budgetuppföljning pr den 31 juli 2005

§ 66

Projektledare med inriktning mot insatser för ökad hälsa i barn- och
ungdomsförvaltningen

§ 67

Budet 2006 och planer för 2007-2008

§ 68

Projektering av förskola i Rödeby, Johannesberg

§ 69

handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot
olyckor – prestationsmål

§ 70

Yttrande till Skolverket över ansökan om godkännande av och rätt till
bidrag för fristående grundskola i Karlskrona kommun

§ 71

Yttrande över motionen Flexibla skollov

§ 72

Yttrande över motion om tillbyggnad av gymnastiksalen i Tvings
skola

§ 73

Yttrande över medborgarförslag om pensionärers medverkan i skolans
verksamhet

§ 74

Yttrande över motionen Stöd till föräldrar förbättrar hälsan - återremiss

§ 75

Yttrande över motionen Tydlig politisk vilja

§ 76

Förslag till yttrande över motionen Utbildningsinsatser

§ 77

Yttrande över motionen Det skall synas vad vi gör/inte gör

§ 78

Yttrande över motionen Barn som kunskapskällor

31 augusti 2005

§ 79

Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden år 2006

§ 80

Kurser och konferenser
- Sammankomst barn- och ungdomsnämnden och chefsgruppen

§ 81

Övriga ärenden
- Intagningsnämnden

§ 82

Meddelanden

_______________

31 augusti 2005
Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 – 15.15

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Jeanette Petersson (s)
Kajsa Söderstrand (s)
Johan Elofsson (m)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Bo Palmgren (c)
Arto Valtonen (v)
Marcel Abedini (mp)

ordförande
1:e vice ordförande närv t o m § 68
2:e vice ordförande

Jens Sjösten (s)
Per Gerdstigen (m)

föredragn + §§ 69-82

Ersättare

Jens Sjösten (s)
Jörgen Aronsson (s)
Claes Nedfors (s)

§§ 63-68

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Anita Ottosson
Lena Dehlin
Ingrid Bergström

barn- och ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
PA-chef
pedagogisk samordnare
personalsekreterare
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Gunilla Ingestad
Anders Giheden

utredare
rektor/Wämö rektorsområde

Utses att justera

Bo Palmgren

Tjänstgörande ersättare

1

närv beslutssmtr fr kl 12.45

fr o m § 64
fr o m § 65

§§ 64-82

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2005-09-08 kl 16.00
Underskrifter

Sekreterare

__________________________________

Ordförande

__________________________________

Justerare

__________________________________

Paragrafer 63-82

_________________________________________________________________________________

31 augusti 2005

___________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2005-09-09
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare

2

31 augusti 2005
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§ 63
Aktuell information
A Giheden
G Ingestad
P Olsson
A Eklund
Akten

2005.337 609
1.
Information om ferieskolan samt sammanställning av betygsstatistik år 9,
2005
Gunilla Ingestad informerar om niornas avgångsbetyg.
Vid vårterminens slut 2005 saknade 79 elever av totalt 669 i kommunala skolor
betyg i ett eller flera basämnen, vilket motsvarar 11,8 %. I friskolorna saknade 3
av 81 elever betyg i ett eller flera basämnen, vilket motsvarar 3,7 %.
Sammantaget motsvarar detta 10,9 %.
En mycket stor förbättring av elevernas höstterminsbetyg har skett.
I årets sommarskola deltog 30 elever, 28 från den kommunala skolan och 2 från
friskolorna. Dessutom deltog några elever från år 8.
Resultatet efter betygsprövningar under sommarlovet blev att 9,1 % av eleverna
saknade betyg i ett eller flera basämnen.
19 elever fick godkänt i ett eller flera ämnen, 10 fick inte godkänt och 1 elev hade
redan godkänt, men ville försöka förbättra sitt betyg.
En mycket stor grupp av de elever som inte fick godkänt kommer från andra länder
och behöver ett år på IV-programmet för att intensifiera basämnena. Det finns även
en stor grupp som pga sociala skäl behöver ett år på IV-programmet.
Några elever väljer att gå om år 9 och några börjar på gymnasiesärskolan.
Anders Giheden, ansvarig rektor för ferieskolan ger även en information om utfallet
av denna under vårterminen. Under sportlovet deltog 35 elever i undervisningen.
Mellan februarilovet och fram till påsk anordnades undervisning två eftermiddagar i
veckan. Under påsklovet anordnades undervisning på förmiddagarna med 35
deltagande elever. Därefter har sammanlagt 9 dagars undervisning skett fram till den
30 maj.
Både Anders Giheden och Gunilla Ingestad påtalar att frivilligheten är viktig för
eleverna samt att komma i ny miljö med nya kamrater. Små undervisningsgrupper
ger utökade möjligheter till individuell undervisning. Eleverna koncentrerar sig på
ett eller flera ämnen. Kontinuerlig kontakt och samarbete med hemskolan sker.
Förvaltningschefen framhåller att målsättningen är att genom olika åtgärder etappvis
sänka andelen icke godkända betyg.
Utvecklingschefen redovisar de nya åtgärder, undervisningsmetoder och olika
utbildningar som skall ge ökade möjligheter att tidigt hjälpa de barn som har svårt att
nå målen.
___________________
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L Dehlin
Akten

2.

Sjukfrånvaroinventering

2005.119 026

Lena Dehlin informerar om sjuktalen inom förvaltningen under tiden januari – mars
och april – juni 2004 respektive 2005 samt sjukdagar i olika åldersintervaller under
samma tid. Vidare informeras om sjukdagar per anställd och månad i en jämförelse
mellan år 2002, 2003, 2004 och fram till och med juni 2005.
________________

31 augusti 2005

§ 64
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Lönetillägg för samordnaruppdrag vid Vedebyskolan
under tiden 2005-07-01 – 2006-06-30.

2005.289 024

Beslut om ersättare för förvaltningschefen under
vecka 27, 29, 30 och 31 2005.

2005.290 023

Beslut om ersättare för förvaltningschefen under
tiden 2005-08-17 – 08-19.

2005.328 023

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som rektorsassistent vid Trossö samverkansområde under tiden
2005-07-01 – 09-30.
Beviljande av fondmedel ur Palenska fonden att
användas till en festival för 230 barn vid fritidshemmen
i Rödeby.

2005.129 046

Lönetillägg för tjänstgöring med placeringsarbetet i
Trossö och Wämö rektorsområden under tiden
2005-05-17 – 07-01.

2005.271 024

Fortsatt lönetillägg för CJ under tiden 2005-06-28
-- 06-30.

2005.281 024

Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare
under tiden 2005-05-01 – 12-31.

2005.283 024

Lönetillägg för planerings- och schemaarbeten
under tiden 2005-07-01 – 12-31.

2005.282 024

Lönetillägg för uppdrag som samverkansansvarig
vid Gullvivans förskola under tiden 2005-08-01 –
12-31.

2005.280 024

Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare vid
Vedebyskolan under tiden 2005-08-15 – 06-03-31.

2005.295 024

Lönetillägg för uppgifter som centralt placerad
ekonom under tiden 2005-07-01 – 12-31.

2005.303 024
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Anställningsavtal för tillfällig tjänstgöring som
assistent 2005-06-01, dock längst t o m 2005-08-31.

2005.315 023

Ledighet för elev i år 9 vid Vedeby rektorsområde
under tiden 2005-06-10 – 08-28 för utlandsresa.

Beviljas.

Anhållan om möjlighet att få gå om skolår 6 för pojke
i år 6.

Beviljas.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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Akten

§ 65
Budgetuppföljning per den 31 juli 2005
Delårsbokslutet per april 2005 visade att prognosen för barn- och ungdomsförvaltningen, helår, skulle sluta på ett nollresultat. Sommarmånaderna har inte
påverkat den prognosen negativt utan förvaltningen prognostiserar fortfarande att
den budget som lagts för 2005 kommer att hållas.
Bland verksamheterna kan nämnas att bemanningsteamet prognostiseras gå något
minus medan budgeten för friskolornas bidrag ger motsvarande överskott.
Rektorsområdena
Prognosen för rektorsområdena i sin helhet för 2005 är +/- 0 Mkr
Investeringsbudget
Av nämndens periodiserade investeringsbudget på 4 Mkr till och med juli månad, har
2,6 Mkr använts.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen per juli månad 2005.
---------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta
att godkänna budgetuppföljningen per juli månad 2005.
_______________
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P Olsson
E MagnussonLarsson
S Petersson
Akten

§ 66
Projektledare med inriktning mot insatser för ökad hälsa i barn- och
ungdomsförvaltningen
Bakgrund
Barn – och ungdomsförvaltningen har sedan flera år tillbaka prioriterat insatser för
att sänka sjukfrånvaron i verksamheten. Ett nära samarbete med försäkringskassan,
kommunhälsan och de fackliga organisationerna har bidragit till att nya metoder för
att sänka sjukfrånvaron kunnat provas och utvärderas för såväl individer som
grupper.
En inventering av samtliga sjukskrivna i förvaltningen genomfördes under våren
2005. Resultatet sammanställs och analyseras i syfte att minska sjuktal och att
identifiera de insatser som krävs.
Förslag till åtgärder
Förvaltningen avser att projektanställa en person med början hösten 2005 som
kontinuerligt tar individuell kontakt med dem som varit frånvarande från arbetet pga
sjukdom mer än 10 arbetsdagar. Syftet är att korta tiden för sjukfrånvaro, att öka
möjligheten att komma tillbaka i arbete och att erbjuda snabbare rehabiliteringsmöjligheter.
Arbetet skall ske i nära samarbete med rektor/närmaste chef, kommunhälsan och
försäkringskassan tillsammans med den enskilde medarbetaren.
Tjänstemannaförslag
Barn– och ungdomsnämnden föreslås besluta
att tillskjuta 170 tkr ur nämndens reserv 2005 till ovanstående projektledare.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
------------------Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar på borgerliga alliansens vägnar avslag på
tjänstemannaförslaget och yrkar att arbetsuppgifterna skall lösas inom nuvarande
organisation.
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på
borgerliga alliansens förslag.

31 augusti 2005
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Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot borgerliga alliansens förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som biträder förvaltningens
förslag röstar ja, den som biträder borgerliga alliansens avslagsyrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), Roland
Andréasson (s), Eva-Britt Dahlström (s), André Gustavsson (s), Jeanette Petersson
(s), Kajsa Söderstrand (s), Arto Valtonen (v).
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m), Kerstin EkbergSöderbom (fp), Bo Palmgren (c), Per Gerdstigen (m).
Följande avstår från att rösta: Marcel Abedini (mp).
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 avstår-röst
beslutat i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att tillskjuta 170 tkr ur nämndens reserv 2005 till projektledare med inriktning mot
insatser för ökad hälsa i barn- och ungdomsförvaltningen.
Särskilt yttrande
Borgerliga alliansen lämnar särskilt yttrande vilket bifogas protokollet.
_________________

Barn- och ungdomsnämnden

2005-08-31

Ärende3: Projektledare med inriktning mot insatser för ökad hälsa i Barn- och ungdomsförvaltningen

Särskilt yttrande
Vi i Alliansen vill understryka att vi till fullo stöder idén om snabb samt kontinuerlig kontakt med den
sjukskrivne. Framgångsrika exempel ifrån bl.a. Affärsverken visar tydligt att kontinuerligt stöd från
arbetsgivare och arbetskamrater minskar sjukskrivningstiden och även påverkar korttidsfrånvaron i
positiv riktning.
Vår invändning mot förslaget om anställning av en projektledare grundar sig inte på finansieringen av
arbetsuppgiften, utan den rent organisatoriska. Alliansen har sedan länge förespråkat modellen om en
starkt decentraliserad verksamhet med en mindre omfattande central ledning. Vi anser att
detaljorganisationen av skolan inte är en politisk fråga att lösa. Varje enhet måste kunna, inte bara på
pappret utan i praktiken, styra över sin resursanvändning och lägga upp verksamheten med ledning av
de mål som finns uppsatta.
Vi är av den meningen att den sjukskrivne har bäst behållning av att bli kontaktad av sin rektor och
sina närmaste medarbetare istället för en centralt placerad, kanske för den sjuke helt obekant person.
Därför anser vi att förstärkningen resursmässigt och personellt ska tillfalla rektorsområdena.

För Allians för Karlskrona
Annicka Engblom (m)

Jan-Olof Petersson (fp)

Andreas Reinholdson (kd)

Bo Palmgren (c)

31 augusti 2005
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A-C Östbergh
Kommunstyr.
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§ 67
Budget 2006 och planer för 2007-2008
Förutsättningar
Grundförutsättningar i budgetdirektiven från kommunfullmäktige är att de
ekonomiska ramar som tilldelats nämnden i den av fullmäktige beslutade
treårsbudgeten för 2004-2007, också skall gälla som underlag för arbetet med
treårsbudgeten 2006-2008. Nämnden skall lämna ett grundförslag till budget som
ryms inom den ekonomiska ram som nämnden tilldelats. Detta grundförslag skall
beakta de ekonomiska konsekvenserna av volymförändringar på grund av
demografiska förändringar. Dessutom har nämnden möjlighet att föreslå, under
rubriken tilläggsförslag, enstaka åtgärder av kvalitetsförbättrande karaktär som
bedöms som ytterst angelägna. Tilläggsförslag skall redovisas i angelägenhetsordning.
Budgetdirektiven omfattar också ett antal att-satser med uppdrag som skall klaras
inom den tilldelade budgetramen. Barn- och ungdomsnämnden berörs främst av attsatserna 24, 25 och 26. Förvaltningen redovisar möjligheterna att uppfylla kraven
eller innehållet i att-satserna i direktiven.
Budgetförslag
Budgeten omsluter för närvarande 872 mkr, varav kommunbidraget utgör 783 mkr.
Detta efter extra tillskott av medel från reserv till förskoleutbyggnad 2005.
2006 års ökningar av statsbidragen för att öka personaltätheten i skolan
”Wärnerssonpengar” respektive personalförstärkningar i förskolan
”Hallengrenpengar”, är inte inräknat i barn- och ungdomsnämndens budgetram för
2006.
Bokslutet för 2004 uppvisade ett positivt resultat om 0,1 mkr. Årets första
budgetuppföljning 2005-02-28 samt delårsbokslutet 2005-04-30 visar på en budget i
balans. Under hösten kommer, förutom arbetet med framtagandet av internbudgeten ,
en fortsatt översyn av nuvarande resursfördelningsmodell att göras.
Volym- och efterfrågeförändringar redovisas, dels befolkningsprognos för åren 20042014 och dels ökning/minskning i förhållande till 2004.
Prognos över antalet elever i grundskolan, efterfrågan och volymförändringar samt
prognos för elevutvecklingen i friskolor redovisas.
Kommentarer ges till verksamheterna:
- förskola
- grundskola
- särskola
- utveckling-förnyelse; kvalitetsarbetet, informationsteknik, jämställdhetsarbete,
seniorer i skolan, elevhälsa och lärande m m
- personal; insatser för att sänka sjuktalen, rekrytering, personalförsörjning,
ledartäthet, ledarskola
- planering för 2007-2008.
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Sammanfattning
Budgetförslaget förutsätter balans i ekonomin för 2005.
Budgeten präglas av utbyggnad av förskolan och ekonomisk anpassning i
grundskolan. Det finns ett stort antal områden där systematiskt förbättringsarbete,
projekt eller ny verksamhet bedrivs, som är kvalitetshöjande. Det systematiska
kvalitetsarbetet, jämställdhetsarbetet, hälsofrämjande skola, IT i undervisningen
och kommunikation mellan elever-lärare-föräldrar, satsningar på special- och socialpedagoger, ferieskola, skrivläger, matematikambassadörer, NTA, idrottssatsningar
inom skola och barnomsorg, seniorverksamhet, deltagande i nationella nätverk,
integration särskola/grundskola är en del av dem.
Möjligheterna till stöd för barn med särskilda behov är avgörande för resultaten och
klimatet i verksamheten. Det är därför viktigt att resurserna aktivt kan fördelas
mellan områden utifrån eventuella olikheter i förutsättningar. Detta i enlighet med de
principer som introducerades i resursfördelningen för 2005.
I förvaltningens arbete för ökad hälsa, är det angeläget att under 2006 möta anställda
som går in i sin andra sjukskrivningsvecka och erbjuda tidiga åtgärder. Det är också
viktigt att hälsofrämjande åtgärder, aktiviteter och kontinuerlig utbildning erbjuds
all personal.
Insatser kommer att göras för att förebygga framtida rekryteringsproblem av
personalgrupper där utbildningsvolymerna är låga i förhållande till avgångarna.
Tilläggsförslag till barn- och ungdomsnämndens budget omfattar volymförändringar
i förskolan, planering för en skola inom Rosenholmsområdet och ökade kostnader för
skolskjutsupphandling – totalt 19,5 mkr 2006.
Tjänstemannaförslag
Barn - och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 2006
och planer för 2007-2008.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
Protokollsanteckning
Annicka Engblom (m) meddelar att borgerliga gruppen kommer att lämna eget
budgetförslag vid nämndens sammanträde.
------------------------
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Yrkanden
Annicka Engblom (m) redovisar borgerliga alliansens förslag till budget och yrkar
bifall till detsamma.
Bo Palmgren (c) yrkar bifall till borgerliga alliansens förslag.
Markus Alexandersson (s) yrkar avslag på borgerliga alliansens förslag och bifall till
tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer borgerliga alliansens förslag till budget mot
tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som biträder tjänstemannaförslaget röstar ja, den som biträder borgerliga alliansens förslag röstar nej.
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), Roland
Andréasson (s), Eva-Britt Dahlström (s), André Gustavsson (s), Jeanette Petersson
(s), Kajsa Söderstrand (s), Arto Valtonen (v).
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m), Kerstin EkbergSöderbom (fp), Bo Palmgren (c), Per Gerdstigen (m).
Följande avstår från att rösta: Marcel Abedini (mp).
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 avstår-röst
beslutat i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 2006
och planer för 2007-2008.
Reservation
Borgerliga alliansen reserverar sig till förmån för eget budgetförslag, vilket bifogas
protokollet.
Särskilt yttrande
Marcel Abedini (mp) avser att lämna särskilt yttrande.
_________________

Ärende 6: Budget 2006

2005-08-24

Alliansens förslag till budget för Barn- och Ungdomsnämnden
2006 och planer för 2007-2008

Inledning
Kunskap och kreativitet har alltid haft en avgörande betydelse för människan och för
samhällets utveckling. Barn och ungdomar har en naturlig nyfikenhet att lära sig nya
saker. Vi i Alliansen vill kunna erbjuda en förskola och en skola där lek och lust att lära,
kunskap och bildning är värdefulla begrepp. Varje människa är en individ med unika
anlag och möjligheter. Verksamheten måste därför kunna erbjuda människor lika
chanser i livet där alla har goda möjligheter att utvecklas. Barn och ungdomar måste få
känna att de är sedda, behövda och uppskattade.
Ett viktigt begrepp för oss är ständiga förbättringar. Med det menar vi att varje enhet
och individ ska ges verkliga förutsättningar att kunna sträva efter detta. Förutsättningar
som bl.a. en väl fungerande och flexibel organisation, lättfattliga, utvärderingsbara
kvalitetsmål och tillräckliga resurser.
I denna budget vill vi från de borgerliga partierna påvisa och yrka på vilka nödvändiga
satsningar och förändringar verksamheten under Barn- och ungdomsnämnden bör göra,
för att möta dagens och framtidens behov.

De tidiga åren
Det är med stor glädje vi kan konstatera att födelsetalen i kommunen är fortsatt stora. Rätten att välja
barnomsorg för föräldrarna till dessa nya kommunmedborgare tillsammans med möjligheten att starta
alternativ barnomsorg ska vara grundläggande i hur verksamheten utformas för att möta
kommunmedborgarnas önskemål.
De senaste årens regeringsreformer i form av maxtaxa och rätten för arbetslösa samt
föräldralediga till 15-timmars barnsomsorg/vecka, har skapat ett oerhört stort tryck på
den nuvarande verksamheten. Kostnaderna har ökat, vistelsetiden blivit längre och
barngrupperna har blivit alldeles för stora, vilket både barn och personal far illa av.
Vi i Alliansen delar inte majoritetens uppfattning om en snabb, enbart kommunal
utbyggnad av barnomsorgen som en lösning på efterfrågan. Vi vill möjliggöra för såväl
föräldrar och personal som privata utövare att ta initiativ för att möta ett ökat behov.
För öppna den möjligheten behövs ett annat resursfördelningssystem. Genom att införa
en barnomsorgspeng med möjlighet att välja omsorg skapas långsiktiga regler. Vårt
förslag till resursfördelning är att låta skattepengarna utan omvägar gå direkt till den
omsorgsform föräldrarna själva väljer.

•

Vi föreslår därför att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram underlag till
kommunfullmäktige att besluta om införande av barnomsorgspeng samt etableringsfrihet
inom förskolan och för familjedaghem.

Kunskaper i centrum
Ett avgörande problem i den svenska skolan är att kunskapsmålen har kommit i
skymundan av andra mål och att lärarnas kompetens och auktoritet har undergrävts.
Samtidigt visar forskning och erfarenhet att tydligt fokus på elevernas
kunskapsinhämtning och goda lärarkunskaper är avgörande för ett gott resultat. Fler
elever kan lära sig mer i skolan än vad som är fallet idag. Ingen elev ska behöva lämna
grundskolan med bristande baskunskaper på grund av bristande individanpassning.
Varje elev ska därför ha rätt till den undervisning och den form av undervisning som gör
att de kan utvecklas och tillgodogöra sig grundkunskaper utifrån sina egna
förutsättningar. Skolans anpassning till den enskilde eleven har speciellt stor betydelse
för dem i behov av särskilt stöd, t.ex. barn och elever med funktionshinder, sociala
problem, bristande motivation, men också barn och elever med särskilt goda
förutsättningar att lära. Kärnan i den borgerliga skolpolitiken är därför att sätta
kunskaperna i centrum.
Hur ligger det då till med elevernas kunskaper? En analys av genomsnittligt meritvärde*
för eleverna i år 9, sedan det nya betygsystemet infördes 1998, visar på en liten men
stadig uppgång i riket (se tabell 1). Det ska nämnas i sammanhanget att dessa siffror
gäller jämförelse svenska skolor emellan och inte gentemot andra länders. För Karlskona
kommuns skolor ser vi tyvärr en successiv försämring av resultaten under samma
period. Från att ha legat över riksgenomsnittet vid mätningarnas början sjunker
resultaten.
Tabell 1

Genomsnittligt
meritvärde
Riket
Karlskrona kommun
varav friskolorna

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

201,2
203,6
224,2

202,1
202,6
227,3

202,9
200,7
225,7

202,9
199,1
227,5

204,5
197,2
227,7

205,4
200,6
222,3

206,9
200,4
225,9

* Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15, MVG=20).
Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst ett
ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och
kunskapsrelaterade betygssystemet. Uppgifter från Skolverkets statistik.

Vad beror detta på? Vi i Alliansen menar att den största förklaringen ligger i att
Karlskrona kommun sedan flera år släpar efter med ökade resurser till
skolverksamheten. Under en lång följd av år har majoriteten valt att satsa stora resurser
på utbyggnad av den kommunala barnomsorgen. Det är inte rätt att eleverna i våra
skolor genom neddragningar på resurser och därmed kvalité ska behöva klä skott för
otillräcklig, statlig medelstilldelning till barnomsorgen (maxtaxa och rätten till förskola
för barn till arbetslösa och föräldralediga). Det negativa gapet mellan kommunens
totalbidrag per elev och den genomsnittliga medelstilldelningen i riket har stadigt ökat
(se tabell 2).
Tabell 2

Totalkostnad (kr/elev)
Riket
Karlskrona kommun
Differens

2000

2001

2002

2003

2004

53.400
48.300
-5.100

55.300
50.000
-5.300

59.200
52.400
-6.800

62.500
54.600
-7.900

64.700
57.200
-7.500

Detta innefattar även de tilldelade medel som avser undervisningskostnader och som
alltså direkt påverkar den enskilde eleven (se tabell 3). Med den nuvarande inriktningen
i majoritetens budget kommer detta gap att öka ytterligare. Vi i Alliansen menar att det
måste vara tvärtom - det behövs satsningar inom skolan.
Tabell 3

Undervisningskostnad
(kr/elev)
Riket
Karlskrona kommun
Differens

•

2000

2001

2002

2003

2004

26.500
25.300
-1.200

27.800
26.300
-1.500

29.900
28.100
-1.800

32.100
28.900
-3.200

33.200
30.100
-3.100

Under planperioden 2006-2008 föreslår Alliansen att rektorsområdenas
resurstilldelning förstärks med sammanlagt 24 miljoner kronor så att
kvalitén i undervisningen inte äventyras

Organisation och resursfördelning
Inom Alliansen har vi har länge efterlyst en ordentlig genomlysning av nuvarande
organisationsstruktur för att finna mer effektiva och flexibla sätt att bedriva
verksamheten. Alliansen förespråkar modellen om en starkt decentraliserad verksamhet
med en mindre omfattande central ledning. Vi anser att detaljorganisationen av skolan
inte är en politisk fråga att lösa. Varje enhet måste kunna, inte bara på pappret utan i
praktiken, styra över sin resursanvändning och lägga upp verksamheten med ledning av
de mål som finns uppsatta.
•

Vi föreslår därför att det som grundprincip ska finnas en rektor för varje
skola och en föreståndare för varje förskola. Undantag kan göras för
mindre enheter, där man kan vara rektor för flera sådana. Undantag kan
även göras för glesbygdsskolor, där andra lösningar kan vara att föredra.

Vi föreslår vidare att Barn- och ungdomsnämnden även i skolan inför ett nytt sätt att
fördela resurserna på, där grunden för de medel en skola får baseras på det antal barn
som väljer att gå där. Vi vill på detta sätt åstadkomma korta beslutsvägar samtidigt som
resurserna går direkt ut till enheterna. Rektorerna/föreståndarna får på så sätt makten
över sin ekonomi för att göra de bedömningar och prioriteringar av de investeringar dom
de anser kan och bör göras. Vi vill på detta sätt också skapa tydliga regler för
medelstilldelningen till enheterna samtidigt som hanteringen av resurserna blir
konkurrensneutral. För oss är det en självklarhet att kommunala skolor och fristående
skolor ska få verka under samma förutsättningar.
•

Vi föreslår därför kommunfullmäktige att uppdra åt Barn- och
Ungdomsnämnden att med början från den 1 januari 2008 införa en
skolpeng enligt Alliansens förslag

•

För att tydliggöra medelstilldelningen till grundskolan respektive
barnomsorgen föreslår vi att Barn- och ungdomsförvaltningen får i
uppdrag att från och med den 1 januari 2006 särredovisa kostnaderna för
de båda verksamheterna.

I efterdyningarna av stråkmodellens införande råder det dock fortfarande otydlighet ute i
verksamheten vad det gäller tydlig ledningsstruktur och ansvarsfördelning. Något som både kostar
pengar och som är högst avgörande för utvecklingen av verksamheterna.

•

Vi föreslår vidare att utomstående utredare får i uppdrag att föreslå en
effektivare organisationsstruktur innefattande ledning och administration
och återkomma med förslag om dessa till nämnden i november.

Förändringarna av ledningsstrukturen enligt Alliansens förslag föreslås ske i och med
halvårsskiftet 2007.

Lokaler
Den demografiska minskningen av elever sammantaget med de elever som väljer
friskolor har lett till överytor inom den kommunala skolorganisationen. Upp- och
nedgång i elevantal är inget nytt fenomen, men vad som behöver förstärkas är
möjligheten för den enskilda skolan att hantera sin egen lokalplanering.
Vi i Alliansen har länge fört fram det nödvändiga i ett mer flexibelt sätt att utnyttja
skolornas lokaler. Vi menar att genom att inkludera lokalbidraget i en resursfördelning
enligt vår föreslagna skolpeng, ges skolorna en verklig möjlighet att effektivt utnyttja
både resurser och lokaler. Rektorer och personal kan göra sina bedömningar och
prioriteringar av de investeringar dom anser kan och bör göras och det över en längre
tidsrymd än i dagsläget. Uppstår överytor av en eller annan anledning skulle sådana
kunna frigöras och på så sätt inte behöva belasta skolans budget. Det finns många, goda
exempel i andra delar av landet, där andra verksamheter än skolrelaterade sådana
kunnat inhysas i övertaliga lokaler.
•

Alliansen föreslår således att Barn- och Ungdomsförvaltningen ges i
uppdrag att göra en översyn av hyreskostnaderna av sina lokaler och
därefter genomföra förhandling med Tekniska förvaltningen så att
hyrorna motsvarar faktiskt marknadsvärde.

Sammanfattning
Det är högst väsentligt att det ska finnas tillräckligt med resurser till skolan, för att varje
elev ska kunna erbjudas en väg till goda kunskaper utifrån sina egna förutsättningar. De
borgerliga partierna har under lång tid ställt krav på ökade satsningar på skolan, vilket
tyvärr inte vunnit tillräckligt gehör hos den sittande majoriteten. Den nuvarande
utvecklingen, där skolorna får klä skott för otillräcklig medelstilldelning till
barnomsorgen, anser vi vara olycklig och oacceptabel.
Det är nödvändigt att elever och föräldrar ges ett stort inflytande i skolan och därmed
möjlighet att påverka skolans utveckling. Lika nödvändigt är att barnomsorgens och
skolans personal får en verklig möjlighet att utveckla den pedagogiska verksamheten
genom sin yrkesskicklighet. Det vill vi åstadkomma genom att varje förskola/skola blir
självständig och får ett verkligt budgetansvar.
Sättet som resurserna till förskolan/skolan fördelas på måste vara anpassat för detta.
Därför vill vi införa en barnomsorgs- och skolpeng. Det innebär att de kommunala
resurserna går direkt till den förskola eller skola föräldern eller eleven valt. Det leder
också till att beslutsvägarna blir kortare.
Undertecknade partier kommer att arbeta för att skapa förutsättningar för en rejäl
ökning av resurserna till skolan. Vi vill ge all vår personal en bättre och tydligare
organisation med möjliga områden för cheferna att vara chefer över. Med våra förslag
ger vi personalen bättre förutsättningar att få ännu mer stimulerande arbetsmiljö och
bättre förutsättningar att fortsätta sitt viktiga arbete.

Annicka Engblom (m)

Jan-Olof Petersson (fp)

Andreas Reinholdson (kd)

Bo Palmgren (c)

Yrkanden
Undertecknade yrkar att Barn- och Ungdomsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar:
1. att

att kostnaderna för barnomsorg och grundskola särredovisas med början
från den 1 januari 2006

2. att

uppdraga åt förvaltningen se över hyressättningen av sina lokaler och
därefter genomföra förhandling med Tekniska förvaltningen, så att hyrorna
motsvarar faktiskt marknadsvärde

3. att

utomstående utredare får i uppdrag att föreslå en effektivare
organisationsstruktur innefattande ledning och administration enligt
Alliansens förslag

4. att

föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt Barn- och Ungdomsnämnden att
införa en barnomsorgspeng med början från den 1 januari 2006

5. att

föreslå kommunfullmäktige uppdra åt Barn- och Ungdomsnämnden att med
början från den 1 januari 2008 införa en skolpeng enligt Alliansens förslag

6. att

uppdra åt förvaltningen att utarbeta underlag för beslut i kommunfullmäktige
om ett införande av fri etablering av förskolor samt familjedaghem

7. att

uppdra åt förvaltningen att vidtaga de budgettekniska justeringar som
behövs med anledning av Alliansens förslag

8. att

i övrigt bifalla förvaltningens förslag

Tilläggsförslag till Barn- och ungdomsnämndens budget
Med anledning av ovan förda resonemang och lagda förslag kring kunskapsnivåer och
kvalitetssatsningar, föreslår Alliansen en resursförstärkning till rektorsområdena enligt nedan. Denna
sannerligen angelägna satsning bedöms dock inte rymmas inom nuvarande tilldelad anslagsram,
varför det läggs som ett tilläggsförslag.

Skolskjutsupphandling
Resursförstärkning RO

2006
1.000
8.000

2007
2.000
16.000

2008
2.000
24.000

Summa tilläggsförslag

9.000

18.000

26.000
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2005.72 290
§ 68
Projektering av förskola i Rödeby, Johannesberg

P Olsson
S Ohlsson
Teknisk nämnd Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2005-02-23 (§17) om projektering av tre
Tekn förv.
förskoleavdelningar i Rödeby på fastigheten Johannesberg 1:1. Projekteringen skulle
Akten
göras på ett sådant sätt att en fjärde avdelning skulle kunna byggas till vid behov.
Under våren har ytterligare barn kommit in i kön med önskemål om placering i
Rödeby varför projektering av den fjärde avdelningen bör vara med från början.
Dessutom går en dagbarnvårdare i Rödeby i pension under 2006.
I dagsläget finns 30 oplacerade barn i kö tom april 2006 med önskemål om placering
i Rödeby. Utöver det finns 12 barn som har Rödeby som andra eller tredje
köalternativ.
De 25 nya tomter som nu är till försäljning på Johannesberg i Rödeby har varit
föremål för stort intresse, vilket sannolikt också kommer att öka efterfrågan på
förskoleplatser i Rödeby.
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning beräknar hyreskostnaden för fyra
avdelningar till ca 1 300 000 kronor per år.
Förskolan beräknas kunna stå klar för inflyttning januari 2007.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
projektera fyra nya förskoleavdelningar i Rödeby, Johannesberg 1:1
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
----------------------Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar på borgerliga alliansens vägnar som tilläggsattsats
att nämnden erbjuder Rödeby församling att driva förskola i församlingens regi.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
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Ordföranden ställer därefter proposition på borgerliga alliansens tilläggsyrkande.
Barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
projektera fyra nya förskoleavdelningar i Rödeby, Johannesberg 1:1.
Reservation
Borgerliga alliansen reserverar sig till förmån för eget förslag.
_________________
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2005.252 178
P Olsson
S Ohlsson
Kommunstyr.
Akten

§ 69
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor
- prestationsmål
Bakgrund
Den 1 januari 2004 trädde lag (2003:778) om skydd mot olyckor i kraft. Lagen
ersatte den tidigare räddningstjänstlagen (1986:1102). Syftet med lagen om skydd
mot olyckor är att färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras. Samtidigt
skall lagen förbättra möjligheterna för enskilda, kommuner och statliga myndigheter
att minska antalet olyckor och konsekvenserna av dem.
I 3.kap.3§ lag om skydd mot olyckor anges att ”En kommun ska ha ett
handlingsprogram för förebyggande verksamhet....”
En tjänstemannagrupp sammansatt av representanter från kommunens förvaltningar
och bolag har under 2004 arbetat med att ta fram ”Handlingsprogram för
förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor”.
Kommunfullmäktige beslutade vi sitt sammanträde den 26 maj 2005 § 77
att uppdra åt samtliga nämnder och bolagsstyrelser att besluta om s.k.
prestationsmål med föreliggande handlingsprogram som grund.
I det framtagna förslaget till handlingsprogrammet finns följande säkerhetsmål:
Brand
1 . Antalet bränder i kommunen skall kontinuerligt minska.
2. Inga personer skall omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand.
3. Förlusterna av ekonomiska eller kulturella värden till följd av brand skall
kontinuerligt minska.
4. Inga explosionsolyckor skall inträffa.
Drunkning
5. Inga personer skall drunkna till följd av olycksfall.
Fallolyckor
6. Antalet fallolyckor med allvarliga skador eller dödsfall som följd skall
kontinuerligt minska.
Försvinnande
7. Personförsvinnande skall förebyggas.
Utsläpp av farliga ämnen
8. Antalet olyckor där farliga ämnen är inblandade skall kontinuerligt minska.
9. Konsekvenserna vid olyckor där farliga ämnen är inblandade skall minimeras.
Trafikolyckor
10. Antalet trafikolyckor i kommunen skall kontinuerligt minska.
11. Inga personer skall omkomma eller skadas allvarligt till följd av trafikolycka.
Ras/skred
12. Inga personer skall omkomma eller skadas allvarligt till följd av ras och skred.
13. Förluster av ekonomiska eller kulturella världen till följd av ras och skred skall
förebyggas.
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Väderrelaterade olyckor (stormskador, översvämning m.m.)
14. Inga personer skall omkomma eller skadas allvarligt till följd av olyckor som
orsakas av väderförhållanden.
15. Förluster av ekonomiska eller kulturella värden till följd av olyckor som orsakas
av väderförhållanden skall förebyggas.
Vattenskador
16. Förluster av ekonomiska eller kulturella värden till följd av vattenskador skall
förebyggas.
Förslag till prestationsmål för barn- och ungdomsförvaltningen/nämnden
är framtaget av den tjänstemannagrupp som arbetat med att ta fram handlingsprogrammet. (Ytterligare prestationsmål finns för andra förvaltningar/bolag).
Prestationsmålen omfattar:
- skolans simundervisning
- trafikkunskap
- utredning av säkerhetsåtgärder i skolskjutsar
- åtgärder för att minska antalet mopedolyckor bland ungdomar
- översyn av skolbussangöringar vid skolor och förskolor
- rutiner för att förhindra att personer som omfattas av skol- och omsorgsverksamhet försvinner.
Vidare ska Barn- och ungdomsförvaltningen/nämnden delta i arbetet omkring andra
säkerhetsfrågor som berör nämndens verksamhetsområden men som samordnas av
andra förvaltningar t.ex. oskyddade trafikanter, anlagda bränder i/vid skolor och
förskolor, systematiskt brandskyddsarbete, översyn av skolvägar och trafikmiljöer
samt information och kampanjer omkring ökat reflex- och cykelhjälmsanvändande.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden att besluta
att

följande prestationsmål ska gälla:

1. Genom skolans simundervisning skall minst 95% av samtliga elever i år 5 kunna
simma 150 m bröstsim och 50 m ryggsim.
2. Minst 90% av eleverna i grundskolan skall årligen genomgå utbildning i
trafikkunskap.
3. Barn som omfattas av den kommunala barnomsorgen skall då de vistas i trafiken
vara utrustade med varselväst.
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4. En utredning av säkerhetsåtgärder i skolskjutsar skall genomföras. Utredningen
skall visa på möjligheterna att vid upphandling ställa krav på:
- krav på dubbdäck för lätta fordon
- krav på minst 3 mm mönsterdjup
- förbud för föraren mot att tala i mobiltelefon under färd.
Utredningen ska ske i samverkan med handikappförvaltningen.
5. Ett åtgärdsprogram för att minska antalet mopedolyckor bland ungdomar tas fram.
Bör ske i samverkan mellan barn- och ungdomsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, Polis och Vägverket.
6. Översyn av skolbussangöringar vid skolor och förskolor skall göras. Bör ske i
samverkan mellan samhällsbyggnads-, tekniska-, handikapp- samt barn- och
ungdomsförvaltningen.
7. Rutiner för att förhindra att personer, som omfattas av kommunens skol- eller
omsorgsverksamhet, försvinner skall finnas.
Vidare föreslås nämnden besluta
att Barn- och ungdomsförvaltningen ska delta i arbetet omkring andra
säkerhetsfrågor som berör nämndens verksamhetsområden men samordnas av andra
förvaltningar.
Yrkanden
Kajsa Söderstrand (s) yrkar följande tillägg till punkt 2:
att personal, föräldrar m fl som vistas i barnens trafikmiljö regelbundet, en gång/år,
diskuterar denna.
Jens Sjösten (s) yrkar att mopedutbildning/förarbevis dvs praktisk/teoretisk
utbildning anordnas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Barn- och ungdomsnämnden bifaller detsamma.
Därefter ställer ordföranden proposition på Kajsa Söderstrands tillägg till punkt 2.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla tillägget.
Jens Sjöstens förslag kommer att behandlas i förslaget till uppföljning som
kommer att presenteras på nämnden i september.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

följande prestationsmål ska gälla:

1. Genom skolans simundervisning skall minst 95% av samtliga elever i år 5 kunna
simma 150 m bröstsim och 50 m ryggsim.
2. Minst 90% av eleverna i grundskolan skall årligen genomgå utbildning i
trafikkunskap. Personal, föräldrar m fl som vistas i barnens trafikmiljö skall
regelbundet, en gång/år, diskuterar denna.
3. Barn som omfattas av den kommunala barnomsorgen skall då de vistas i trafiken
vara utrustade med varselväst.
4. En utredning av säkerhetsåtgärder i skolskjutsar skall genomföras. Utredningen
skall visa på möjligheterna att vid upphandling ställa krav på:
- krav på dubbdäck för lätta fordon
- krav på minst 3 mm mönsterdjup
- förbud för föraren mot att tala i mobiltelefon under färd.
Utredningen ska ske i samverkan med handikappförvaltningen.
5. Ett åtgärdsprogram för att minska antalet mopedolyckor bland ungdomar tas fram.
Bör ske i samverkan mellan barn- och ungdomsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, Polis och Vägverket.
6. Översyn av skolbussangöringar vid skolor och förskolor skall göras. Bör ske i
samverkan mellan samhällsbyggnads-, tekniska-, handikapp- samt barn- och
ungdomsförvaltningen.
7. Rutiner för att förhindra att personer, som omfattas av kommunens skol- eller
omsorgsverksamhet, försvinner skall finnas.
Vidare har nämnden beslutat
att Barn- och ungdomsförvaltningen ska delta i arbetet omkring andra
säkerhetsfrågor som berör nämndens verksamhetsområden men samordnas av andra
förvaltningar.
________________
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2005.189 631
P Olsson
S Petersson
A Ottosson
Skolverket
Akten

§ 70
Yttrande till Skolverket över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag
för fristående grundskola i Karlskrona kommun.
Galären Utbildningar AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av och bidrag
till en fristående grundskola (år 6) i Karlskrona kommun från och med läsåret
2006/2007.
Barn- och ungdomsnämnden bereds tillfälle att yttra sig över ansökan.
Sammanfattning av ansökan
Friskolan Galären omfattar idag år 7 t o m år 9. Ansökan avser start av år 6 i
grundskola med 40 elever första året. Därefter utökas verksamheten med 20 elever
nästkommande läsår och 30 året därpå för att läsåret 2008/09 omfatta 90 elever.
I ansökan redovisas:
- Elevprognos
- Skolans verksamhet och pedagogik
- Uppföljning av elevernas kunskaper
- Betyg
- Antagningsvillkor
- Skolans ledning och personal
- Undervisning i modersmål och svenska som andra språk
- Lokaler.
Konsekvenser vid godkännande av och rätt till bidrag för fristående grundskola
i Karlskrona kommun.
Karlskrona kommun arbetar kontinuerligt med att anpassa organisation efter
friskoleetableringar som skett under de senaste åren.
En konsekvens av ytterligare en årskurs vid Galären skulle kunna innebära att den
kommunala skolan drabbas negativt med anledning av att 7 av 10 elever i befintliga
friskolor kommer från centralortens samverkansområden. Långsiktigt kan servicenivån och närheten till den kommunalskolan påverkas negativt.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

till skolverket lämna yttrande i enlighet med ovan.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden att fatta beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
-----------------
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Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar på borgerliga alliansens vägnar
att de två sista meningarna i stycket ”Konsekvenser vid godkännande av och rätt
till bidrag för fristående grundskola i Karlskrona kommun” i yttrande från
förvaltningen strykes.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot borgerliga alliansens förslag
avseende konsekvensbeskrivning.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda besluta
att till skolverket lämna yttrande i enligt med ovan redovisat tjänstemannaförslag.
Reservation
Borgerliga alliansen reserverar sig till förmån för eget yrkande.
_________________
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2005.171 608
P Olsson
§ 71
A Eklund
Yttrande över motionen Flexibla skollov
Kommunfullm.
Akten
Motion har inkommit från Ingrid Hermansson (c) angående ”Flexibla skollov”.
De motiv som framförs för flexibla skollov är att eleverna missar undervisningen
som sker i skolan, när familjen väljer att resa iväg på semester under veckor då det
inte är skollov.
Motionären menar att flexibelt skollov gynnar både elever, föräldrar och lärare.
Motionären yrkar
att fullmäktige ger barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för ett flexibelt skollov
att barn- och ungdomsförvaltningen tar fram kostnaderna för ett flexibelt skollov.
Förslag till yttrande
Den statliga regleringen idag, har i Skollagen kvar kravet/garantin på ett fastställt
antal undervisningstimmar för varje elevs grundskoletid ( 6665 timmar). Antalet
timmar för ämnen mm anges i en timplan som en bilaga till lagen. De skolor som
ingår i försöksverksamheten ”Skola utan timplan” har frihet att fördela den
garanterade undervisningstiden på annat sätt. I Karlskrona deltar 4 skolor i
försöksverksamheten.
En skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter enligt
skollagen. Grundskoleförordningen preciserar omfattningen till ”sammanlagt högst
tio skoldagar under ett läsår”. Om det finns synnerliga skäl, har barn och
ungdomsnämnden i Karlskrona gett rektor delegation att bevilja ytterligare ledighet.
Sådan ledighet beviljades för 13 elever vårterminen 2005.
Barn och ungdomsnämnden ställer sig rent generellt positiv till att öka möjligheterna
för ökad service till kommunens medborgare.
I en framtida utredning om flexibla skollov måste dock en ökad servicegrad ställas i
relation till möjligheterna att lösa skolans undervisningsuppdrag med bibehållen
kostnadseffektiv organisation.
Barn och ungdomsnämnden anser dock att om en ersättningsrättighet ska införas för
förlorad lärandetid, krävs att tydliga riktlinjer utarbetas för såväl skolornas
kostnadskompensation som för elevens/vårdnadshavarnas ansvar.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn och
ungdomsnämnden besluta
att

föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer propositions på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.

_____________
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2005.179 291
§ 72
Yttrande över motion om tillbyggnad av gymnastiksalen i Tvings skola

P Olsson
S Ohlsson
Kommunfullm. Karl-Anders Holmqvist (c) har till kommunfullmäktige ställt motion angående
Akten
tillbyggnad av gymnastiksalen på Tvings skola.
Motionären menar att gymnastiksalen är i minsta laget och då främst för eleverna i
de övre årskurserna. Vid tillbyggnad kommer även förutsättningarna för utnyttjande
under kvällstid och helger att öka.
Motionären yrkar med anledning av ovanstående, att Tvings gymnastiksal skall
byggas ut.
Förslag till yttrande
Barn- och ungdomsnämnden anser att gymnastiksalen uppfyller det behov som
krävs för att kunna bedriva idrottsundervisning för eleverna i år F -6.
Barn- och ungdomsnämnden har förståelse för att en större gymnastiksal skulle
välkomnas av personal och elever på skolan och sannolikt även av föreningarna i
Tving. I dagsläget finns dock ingen ekonomisk möjlighet för barn- och
ungdomsnämnden att prioritera detta önskemål.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
__________________
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2005.180 620
§ 73
P Olsson
Yttrande över medborgarförslag om pensionärers medverkan i skolans
A Ottosson
verksamhet
Kommunfullm.
Akten
Medborgarförslag har lämnats med förslag om pensionärers medverkan i skolans
verksamhet. I motionen hänvisas till ”farbror Gunnar” som är klassmorfar i
Nättrabyskolan.
Förslag till yttrande
Farbror Gunnar är en av de drygt 60 seniorer som finns i förskoleverksamhet, skola
och fritidshem. ”Seniorer i skolan” är ett samarbete mellan Litorina folkhögskola och
Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlskrona, som startade hösten år 2000. Från
hösten 2004 är också Utbildningsförvaltningen med i samarbetet.
Organisation
”Seniorer i skolan” planeras och administreras av Litorina Folkhögskola, Barn- och
ungdomsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen. Samarbetet innebär att
gemensamt planera och genomföra introduktionskurser för blivande seniorer samt
kontinuerlig kompetensutveckling, information och erfarenhetsutbyte för verksamma
seniorer. Vidare innefattar samarbetet att ansvara för kontakter med förskolor och
skolor där seniorerna är verksamma samt för förankring av verksamheten inom den
administrativa och politiska ledningen för förvaltningarna. I arbetet ingår också att
aktivt rekrytera nya seniorer, vilket också redan verksamma seniorer i hög grad är
delaktiga i.
En tjänsteman från vardera Barn- och ungdomsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen har inom sina tjänster ansvar för arbetet med ”Seniorer i skolan”.
Tidigare rektorn för Litorina medverkar aktivt i ovan beskrivna uppgifter och en av
seniorerna medverkar aktivt i utveckling och planering av verksamheten.
Ekonomi
Kostnader för verksamheten fördelas på Litorina, Barn- och ungdomsförvaltningen
och Utbildningsförvaltningen.
Ideellt arbete
Seniorernas deltagande är helt ideellt.
Vem kan vara ”Senior i skolan”
De flesta av våra seniorer är ålderspensionärer, men även personer som av andra
anledningar inte yrkesarbetar är välkomna i verksamheten.
Vad gör seniorerna i skolan?
Omfattning av den tid de deltar varierar från några timmar i veckan till två hela dagar
i veckan. Seniorerna bestämmer själva omfattningen av sitt engagemang.
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Seniorernas arbetsuppgifter i förskola, skola och fritidshem varierar, från att vara
tillhands för hjälp och stöd, förhör läxor, är med på rasterna, hjälper till under
lektioner eller när barnen har ”eget arbete” eller äter med barnen i matsalen.
Seniorerna måste känna att det de deltar i är något de har lust med. Det varierar
utifrån egna kunskaper och intressen.
Information om ”Seniorer i skolan”
För att sprida information om ”Seniorer i skolan” finns en broschyr om
verksamheten, samt ett ”koncept” som används i många olika sammanhang. Bl.a.
sprider vi det till andra delar av landet som hört talas om vår verksamhet och som vill
veta mer. Ett aktivt arbete pågår också gentemot övriga Blekingekommuner för att
”Seniorer i skolan” ska finnas i hela Blekinge. Seniorer finns både i Ronneby och i
Karlshamn.
Ett informationsblad om ”Seniorer i skolan” har sammanställts som lämnats till
rektorsområdena för att dela ut till föräldrar. Information finns också på hemsidan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden
att föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att

föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget därmed är besvarat.

________________
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2005.146 440
P Olsson
A Ottosson
I Bergström
Akten

§ 74
Yttrande över motionen Stöd till föräldrar förbättrar hälsan
Kristdemokraterna har till Kommunfullmäktige ställt motionen Stöd till föräldrar
förbättrar hälsan. Motionären framhåller barns rätt till en trygg och bra uppväxt och
föräldrarnas nyckelroll i arbetet med att motverka den försämrade psykiska hälsan
bland barn och ungdomar.
Vidare hänvisar motionären till Folkhälsoinstitutet, som lämnat förslag till
regeringen om spridning av nya metoder för föräldrastöd.
Med hänvisning till ovanstående föreslår motionären kommunfullmäktige
att utreda möjligheterna att erbjuda föräldrastöd i enlighet med motionens
intentioner grundat på Folkhälsoinstitutets rapport.
Förslag till yttrande
För barn- och ungdomsnämndens verksamheter förskola, fritidshem och skola finns
ett givet uppdrag att samarbeta med föräldrarna. Läroplanerna framhåller att ansvaret
för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barn och ungdomars utveckling och
lärande är gemensamt.
I rektorsområdena finns skolråd, brukarråd, föräldraråd och liknande som forum för
samverkan och samråd samt inflytande för föräldrarna. En mängd aktiviteter och
insatser genomförs som syftar till att bjuda in och göra föräldrar delaktiga i barnens
vardag.
Rektorsområdena inbjuder, utöver föräldramöten, utvecklingssamtal, trivselarrangemang m.m. också till möten som har karaktären av stöd och utbildning för
föräldrarna. Exempel på detta är föreläsningar, temakvällar och studiecirklar med
anknytning till föräldraskapet. Detta behov är en företeelse som framträder tydligare
nu än tidigare. Barn- och ungdomsförvaltningen har även tillsammans med andra
förvaltningar och organisationer arrangerat föreläsningar och inbjudit till
studiecirklar för föräldrar.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden instämmer i motionens intentioner. För verksamheterna
inom nämndens ansvarområde är uppdraget i huvudsak att i vardagsarbetet stödja
föräldrarna. I detta samarbetar personalen på olika sätt med andra utanför skolan.
Ytterligare insatser utöver vad som redan görs bör prövas på kommunövergripande
nivå.
Med stöd av vad som anförts ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
---------------------Yrkande
Arto Valtonen (v) yrkar återremiss av ärendet för komplettering av intentionerna
i Folkhälsoinstitutets rapport.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så ej skall ske.
Ordföranden ställer proposition på Arto Valtonens förslag om återremiss.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att återremittera ärendet till förvaltningen för komplettering enligt Arto
Valtonens yrkande.
________________
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2005.132 719
§ 75
P Olsson
Yttrande över motionen Tydlig politisk vilja
A Ottoson
Kommunfullm. Vänsterpartiet har till kommunfullmäktige ställt motioner Angående offensiv för ett
Akten
barnsligare Karlskrona.
En av motionerna rubriceras ”Tydlig politisk vilja” och består av fem att-satser
där vänsterpartiet yrkar
1.att

en barnchecklista utarbetas
- används vid politiska beslut och det vardagliga livet
- omarbetas så den anpassas till varje verksamhet
2. att en barnkonsekvensanalys skall göras då beslut fattas som rör barn och/eller
ungdomar (direkt och indirekt)
3. att varje förvaltning och styrelse skall redovisa kortsiktiga och långsiktiga
barnkonventionsmål
4. att inom varje nämnd skall en person med särskilt ansvar för barnkonventionens
efterlevande /genomförande utses
5. att en referensgrupp (barn- och ungdomskommitté) bildas. I gruppen ska
nämndernas och styrelsernas ansvariga för barnkonventionen ingå samt en
referensgrupp av barn och ungdom.
Förslag till yttrande
Barn- och ungdomsnämndens verksamhet utgår från bl.a. skollag och läroplan och
den barnsyn som finns i barnkonventionen. I skolplanen uttrycker nämnden sin
politiska vision samt vad som ska utvecklas inom de verksamheter som ingår i dess
ansvarsområde.
I rektorsområdenas arbetsplaner ska skolplanens direktiv konkretiseras så att de blir
verktyg för måluppfyllelse. Det står verksamheten fritt att välja hur arbetet gentemot
uppställda mål och föreskrifter, ska bedrivas. Arbetet gynnas bäst om det integreras,
styrs och utvärderas inom befintlig struktur och organisation.
I kommunen finns ett Ungdomsråd som bl.a. barn- och ungdomsnämnden stödjer
ekonomiskt. I rådet ingår tjänstemannarepresentant från förvaltningen.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås med stöd av som anförts ovan besluta att
föreslå kommunfullmäktige
att

avslå att-satserna ett och två

att

bifalla att-sats tre

att

avslå att-satserna fyra och fem.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
-------------------Yrkanden
Arto Valtonen (v) och Marcel Abedini (mp) yrkar bifall till att-sats 4.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att-satserna 1,2,3 och 5 i tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med dessa.
Ordföranden ställer att-sats 4 i tjänstemannaförslaget mot Arto Valtonens och
Marcel Abedinis yrkande om bifall.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller förvaltningens
förslag i att-sats 4 röstar ja, den som bifaller Arto Valtonens och Marcel Abedinis
yrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Annicka Engblom (m), Roland
Andréasson (s), Eva-Britt Dahlström (s), André Gustavsson (s), Jeanette Petersson
(s), Kajsa Söderstrand (s), Johan Elofsson (s), Kerstin Ekberg-Söderbom (fp),
Jens Sjösten (s) och Per Gerdstigen (m).
Följande röstar nej: Arto Valtonen (v) och Marcel Abedini (mp).
Följande avstår från att rösta: Bo Palmgren (c).
Barn- och ungdomsnämnden har med 11 ja-röster mot 2 nej-röster och 1 avstår-röst
beslutat i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

avslå att-satserna ett och två

att

bifalla att-sats tre

att

avslå att-satserna fyra och fem.

__________________
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2005.133 719
§ 76
Förslag till yttrande över motionen Utbildningsinsatser

P Olsson
A Ottosson
Kommunfullm. Vänsterpartiet har till kommunfullmäktige ställt motioner angående Offensiv för ett
Akten
barnsligare Karlskrona.
En av motionerna rubriceras ”Utbildningsinsatser” och består av tre att-satser där
vänsterpartiet yrkar
1. att innehållet och innebörden av barnkonventionen skall vara känd för alla inom
kommunen (personal såväl som politiker)
2. att kontinuerliga utbildningar i barnkonventionen genomförs (personal och
förtroendevalda)
3. att alla som kommer i kontakt med barn i sin yrkesutövning (ex.
skolmatspersonal, vaktmästare, parkförvaltare) får gå en kurs i
”barnkunskap”.
Förslag till yttrande
Barn- och ungdomsnämndens verksamhet är starkt decentraliserad och målstyrd,
vilket innebär att rektor har ansvar för att verksamheten arbetar gentemot de
övergripande styrdokument som finns; skollag, förordningar och skolplan. I detta
uppdrag ingår att alla som arbetar för och i skolan måste dela den värdegrund som
uttrycks i läroplanerna och i FN:s barnkonvention.
Enligt barn- och ungdomsnämndens skolplan och i integrationsplan ska varje skola
aktivt redovisa hur man arbetar med värdegrundsfrågorna. Utbildningar inom
området grundläggande värden och specifikt avseende barnkonventionen har ingått i
det utbud av utbildningar som erbjudits personalen och kan komma att ingå
framledes utifrån efterfrågan och de behov som finns. Utbildningarna är riktade dels
till särskilda grupper men även sådana utbildningar som all personal kan delta i
anordnas. Vilka som deltar i de olika utbildningarna avgörs och planeras av rektor i
samråd med personalen och grundar sig på personalens önskemål och på
utvecklingsarbetet inom verksamheten.
Som framgår av ovanstående är således arbetet med värdegrunden och därmed
barnkonventionen något som ingår i barn- och ungdomsnämndens verksamheter.
Utifrån en deltagande målstyrning står det verksamheten fritt att välja hur arbetet
gentemot uppställda mål samt inom angivna lagar och föreskrifter ska bedrivas.
Arbetet gynnas bäst om det integreras, styrs och utvärderas inom befintlig struktur
och organisation både gentemot barn och ungdomar och gentemot personal alla
kategorier.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås med stöd av som anförts ovan besluta
att föreslå kommunfullmäktige
att

bifalla att-satserna ett och två samt

att

avslå att-sats tre.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
------------------Yrkanden
Arto Valtonen (v) yrkar bifall till att-sats 3.
Roland Andréasson (s) yrkar avslag på Arto Valtonens bifallsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att-satserna ett och två.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer Arto Valtonens bifallsyrkande till att-sats 3 mot Roland
Andréassons avslagsyrkande mot varandra.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat föreslå kommunfullmäktige
att

bifalla att-satserna ett och två samt

att

avslå att-sats tre.

_________________
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2005.134 719
§ 77
P Olsson
Yttrande över motionen Det skall synas vad vi gör/inte gör
A Ottosson
Kommunfullm. Vänsterpartiet har till kommunfullmäktige ställt motioner angående Offensiv för
Akten
ett barnsligare Karlskrona.
En av motionerna rubriceras ”Det skall synas vad vi gör/inte gör” och består av tre
att-satser där vänsterpartiet yrkar
1.att kommunens revisorer får i uppdrag att revidera utifrån barnkonvention/
barnperspektiv/barnchecklista
2.att det tydligt anges i budgeten vilka pengar som gått till barn och ungdomar
3.att varje nämnd och styrelse får i uppdrag att utforma ett barnbokslut med
barnchecklistan som ledning
Förslag till yttrande
I barn och ungdomsnämndens ansvar ingår inte att ge uppdrag till kommunens
revisorer varför den första att-satsen lämnas obesvarad.
Den verksamhet som barn- och ungdomsnämnden ansvarar för är i sin helhet till
för barn och ungdomar.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

avstå från att besvara första att-satsen samt

att

med stöd av som anförts ovan föreslå kommunfullmäktige att avslå andra och
tredje att-satserna.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
------------------Yrkande
Arto Valtonen (v) yrkar bifall till att-sats 3.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget avseende att-sats 1.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag om avslag på
att-sats 2.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
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Ordföranden ställer Arto Valtonens bifallsyrkande till motionärens att-sats tre mot
tjänstemannaförslagets avslagsyrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

avstå från att besvara första att-satsen samt

att

med stöd av som anförts ovan föreslå kommunfullmäktige att avslå andra och
tredje att-satserna.

_____________________
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2005.135 719
P Olsson
§ 78
A Ottosson
Yttrande över motionen Barn som kunskapskällor
Kommunfullm.
Akten
Vänsterpartiet har till Kommunfullmäktige ställt motioner angående Offensiv för ett
barnsligare Karlskrona.
En av motionerna rubriceras ”Barn som kunskapskällor” och består av fyra att-satser
där vänsterpartiet yrkar
1. att enkät genomförs: ”Vilken fråga är viktigast för Dig som barn/ungdom i
Karlskrona?”
2. att barn och unga används som kunskapskällor när statistik som rör barn och
ungdomar skall tas fram
3. att en referensgrupp (barn- och ungdomskommitté) bildas. I gruppen ska
nämndernas och styrelsens ansvariga för barnkonventionen ingå samt en
referensgrupp av barn och ungdomar
Förslag till yttrande
Barn- och ungdomsnämnden fastställer årligen en uppföljnings- och
utvärderingsplan. Planen innehåller vissa delar som återkommer varje år, medan
andra delar avser att komplettera helhetsbilden från tidigare års kvalitetsarbete.
Återkommande undersökningar är Attitydundersökningar till elever och deras
föräldrar i år 5 och 9. För att fånga in viktiga frågor för eleverna kan
attitydundersökningar riktade gentemot dessa elever kompletteras med frågeställning
i linje med den som motionären föreslår i första att-satsen. Den bör dock formuleras
så att den utgår från barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde; dvs. elevernas
vardag i skola och fritidshem.
Genom att vid utformning av undersökningar rådgöra med eleverna samt genom att
efterfråga elevernas synpunkter på resultat från undersökningar som genomförs kan
barn- och ungdomsförvaltningen bättre ta tillvara barns och ungas kunskaper och
åsikter.
I kommunen finns ett Ungdomsråd. Barn- och ungdomsnämnden är en av fem
nämnder som stödjer detta, både personellt och ekonomiskt. Syftet är att
Ungdomsrådet ska vara ett forum för ungdomar, där de ska kunna framföra idéer och
synpunkter samt vara ett bollplank för tjänstemän och politiker.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås med stöd av som anförts ovan besluta
att föreslå kommunfullmäktige
att

att-satserna ett och två anses besvarade med vad som anförs ovan

att

avslå att-sats tre.
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Barn- och ungdomsnämnden föreslås för egen del besluta
att attitydundersökningarna i år 5 och 9 kompletteras med frågan om vad som är
viktigast för barn och ungdomar i Karlskrona,
att vid utformning av undersökningar efterfråga barns och ungdomars synpunkter
t ex genom Ungdomsrådet
att då resultat av dessa undersökningar föreligger samråda med barn och
ungdomar om resultatet och hur det kan användas.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
---------------------Yrkande
Arto Valtonen (v) yrkar som tilläggsförslag till nämndens egna förslag, att-sats 2
att denna kompletteras med synpunkter från elevråden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Arto Valtonens tilläggsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Därefter ställer ordföranden proposition på det därmed reviderade förslaget
till yttrande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta
att att-satserna ett och två anses besvarade med vad som anförs ovan
att

avslå att-sats tre.

Barn- och ungdomsnämnden beslutar för egen del
att attitydundersökningarna i år 5 och 9 kompletteras med frågan om vad som är
viktigast för barn och ungdomar i Karlskrona,
att vid utformning av undersökningar efterfråga barns och ungdomars synpunkter
t ex genom Ungdomsrådet och elevråden
att då resultat av dessa undersökningar föreligger samråda med barn och
ungdomar om resultatet och hur det kan användas.
__________________
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2005.358 006
BUN
BUN-kontoret
Rektorer
Rektorsass.
Intendenter
Adm centrum
SV-grupp
Massmedia
Nämndsekr
RC
UC
Psilander graf.
M-L Bescher
Akten

§ 79
Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden år 2006
Förslag till sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden för år 2006 har
upprättats av barn- och ungdomskontoret.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa förslaget till sammanträdesplan för
barn- och ungdomsnämnden för år 2006.
_______________
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§ 80
Kurser och konferenser
Ordföranden påminner om sammankomsten för barn- och ungdomsnämnden och
chefsgruppen den 6 oktober 2005: Träffen kommer att förläggas till eftermiddag och
kväll (kl 13.00 – ca 20.00) Kallelse utsändes senare.
_______________
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§ 81
Övriga ärenden
1.

Intagningsnämnden

Bo Palmgren (c) ställer frågor om samarbetet med intagningsnämnden.
Förvaltningschefen informerar om att en redovisning av nya tankar kring samarbetet
mellan grundskolan och gymnasiet kommer att ske till nämnden vid senare tillfälle.
_____________
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§ 82
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2005.326 023
§ 117
Förslag om etablering av Volontärbyrån i
Karlskrona under ett år.

Kommunfullmäktige

2005.276 109
§ 90
Uppdatering av kommunens grafiska profil.

Kommunfullmäktige

2004.210 042
§ 96
Delårsbokslut per den 30 april 3005.

Kommunfullmäktige

2004.398 609
§ 97
Svar på motion om medel till studieresor i
syfte att illustrera kommunismens och
nationalsocialismens brott mot mänskligheten.

Kommunfullmäktige

2003.64 609
§ 99
Svar på motion om instiftande av priset
”Guldboken”.

Arbetsmiljöverket

2005.264 291
Besked om resultat av inspektion och arbetsskadeutredning i Vedebyskolans kök.

Arbetsmiljöverket

2005.264 291
Avslutande av ärende angående Vedebyskolans
kök.

Länsrätten i Blekinge län

2005.91 623
Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen – retroaktiv ersättning för busskort.
Länsrätten avvisar yrkande om skadestånd samt
lämnar överklagandet i övrigt utan bifall.

Länsrätten i Blekinge län

2003.464 042
Länsrätten upphäver barn- och ungdomsnämndens beslut avseende bidrag till fristående
skolor.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

2005.262 214
Redogörelse för programsamråd avseende
detaljplan för Aspö 5:68 (Aspö Mad samt
området kring färjeläget).

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2005.257 214
Yttrande under samrådsskedet över detaljplan
för Gulin 1, Trossö.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2005.263 214
Yttrande under samrådsskedet över planprogram
för Skeppsbrokajen.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2005.248 214
Yttrande under samrådsskedet över
planprogrammet detaljplan för Flundran 3, Saltö.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2005.262 214
Yttrande under samrådsskedet över detaljplan
för Aspö 5:68, färjeläget m m.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2005.296 214
Yttrande under samrådsskedet över detaljplan för
Torstäva 14:2 m fl, Trummenäs.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2005.273 212
Yttrande under samrådsskedet över fördjupning
av översiktsplan för Trummenäsområdet.

Annika Altenius

2005.129 946
Redogörelse för stipendier ur Karlskrona
skolväsendes samfond.

Intagningsnämnden

Protokoll från sammanträde med intagningsnämnden den1 juli 2005.

___________________

π

28 september 2005

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 28 september 2005
§ 83

Aktuell information
1. Information om Östra Torpskolan
2. Redovisning av sjuktal
3. Köredovisning per den 31 augusti 2005
4. Utvärderingsplan avseende prestationsmål – förebyggande
verksamhet mot olyckor
5. Attitydundersökning i avgångsklasserna år 2005

§ 84

Delegeringsärenden

§ 85

Delårsbokslut januari-augusti 2005

§ 86

Elevbidrag till friskolor i Karlskrona kommun
Ärendet utgår

§ 87

Etablering av förskola på Hästö
Ärendet utgår

§ 88

Lokal – öppen förskola i Nättraby

§ 89

Ändring av rektorstjänst från biträdande rektor till rektor avseende
Sunnadals rektorsområde

§ 90

Yttrande över medborgarförslag om konflikt- och krishantering

§ 91

Yttrande över motion angående Prao i högstadiet
Återremiss

§ 92

Yttrande över motion om säkra åkturer

§ 93

Yttrande över medborgarförslag att barn under skoltid ska få åka
gratis på stadsbussarna

§ 94

Återremitterat yttrande över motionen Stöd till föräldrar förbättrar
hälsan

§ 95

Förslag om delegation till arbetsutskottet i ärenden avseende uppskjuten
skolstart

§ 96

Val av kontaktpolitiker i Fridlevstad-Holmsjö rektorsområde

28 september 2005

§ 97

Kurser och konferenser
1. Konferens för barn- och ungdomsnämnden och rektorerna
2. Inbjudan till fördjupningsdiskussion angående lokalekonomi
och hyressättning

§ 98

Övriga ärenden
1. Annons barnskötare i familjedaghem
2. Blankett för ansökan om barnomsorg

§ 99

Meddelanden

§ 100

Begäran om uppskjuten skolstart
Sekretessärende

__________________
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Plats och tid

Östra Torpskolan kl 08.30 – 13.45

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Andreas Reinholdsson (kd)
Bo Palmgren (c)
Marcel Abedini (mp)
Jörgen Aronsson (s)
Mats Fagerlund (s)
Filip Issal (fp)
Reine Svensson (v)
Claes Nedfors (s)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Anita Ottosson
Lena Dehlin
Claes-Urban Persson
Ingrid Bergström

barn- och ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
pedagogisk samordnare
personalsekreterare
planeringssekreterare
nämndsekreterare

Övriga deltagande

Brita Kindestam Mogreen
Håkan Svensson

rektor/Ö Torp
slöjdlärare/ Ö Torp

Utses att justera

Kerstin Ekberg-Söderbom

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

fr kl 08.35

fr kl 08.45

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2005-10-10 kl 10.30
Underskrifter

Sekreterare

__________________________________

Ordförande

__________________________________

Justerare

__________________________________

Paragrafer 83-100

_________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2005-10-11
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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§ 83
Aktuell information
R/Ö Torp
H Svensson
Registrator

1.

Information om Ö Torpskolan

Rektor Brita Kindestam Mogreen informerar om Östra Torpskolan som är en F-6
skola med totalt ca 260 elever samt Sörgårdens förskola som hör till rektorsområdet.
Skolans profil är att vara en hälsofrämjande skola, främst genom
- rörelse – motion
- kost
- värdegrundsarbete
- inomhus - utomhusmiljön
- skolgårdsarbete – grön skolträdgård
- världsarvsskola
- skola utan timplan
Skolan skall vara en plats för utveckling och harmoni och rektor redovisar hur man
man arbetar för att ge eleverna bästa möjliga start och utbildning i livet.
Det finns 19 olika nationaliteter på skolan och värdegrundsarbetet är en viktig del för
att skapa förståelse och goda relationer mellan både vuxna och elever.
Håkan Svensson, slöjdlärare på skolan, berättar om barnens arbete med olika projekt,
bl a Tornet och Kiosken, där eleverna säljer nyttiga frukostbullar och frukt.
Barnen är hela tiden involverade i utveckling av arbetet, från skisstadiet till arbete
med modeller och därefter fullskalebyggen. Många elever väljer att arbeta med
sådana projekt som Elevens val.
Efter nämndens sammanträde visar Håkan Svensson tillsammans med barnen och
rektor hela skolgården med tillhörande projekt och vad som planeras framöver.
Ordföranden tackar på nämndens vägnar för en intressant information och
studiebesök.
___________________
2005.119 026

L Dehlin
Akten

2.

Redovisning av sjuktal

Lena Dehlin redovisar sjuktal enligt följande:
- Sjukdagar per anställd uppdelat på kategorier januari – juni 2004 respektive 2005
- Sjukdagar per anställd och månad 2002, 2003, 2004 och 2005 till och med juli
månad.
I oktober kommer redovisning att ske av tertial 2 år 2005.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
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2005.71 611
S Ohlsson
Akten

3.

Köredovisning per den 31 augusti 2005

Köredovisning t o m augusti månad 2005 redovisas. Redovisningen omfattar
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna
1-5 år är 22 barn, varav 3 till kooperativ och 13 övriga önskemål. Av dessa 22
kommer fyra från annan kommun och någon har sent ködatum. Framtida känd
väntelista t o m maj månad 2006 är 294 barn barn, varav 40 till kooperativ.
Av den totala kön t o m maj månad 2006 önskar 51 placering under arbetslöshet
och 5 placering under föräldraledighet. Dessutom finns 2 barn i passiv kö.
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 5 barn varav 3 till kooperativ. Framtida
känd väntelista t o m maj månad 2006 är 11 barn, varav 3 till kooperativ.
Dessutom finns 10 barn i passiv kö.
Snittid kommer att redovisas vid ett kommande sammanträde.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_________________
2005.252 178
S Ohlsson
Akten

4.

Utvärderingsplan avseende prestationsmål – Förebyggande verksamhet
mot olyckor

Solvig Ohlsson redovisar muntligt förslag till utvärderingsplan avseende prestationsmål – förebyggande verksamhet mot olyckor.
Utvärderingsplanen omfattar följande:
- Simundervisning – årlig uppföljning.
- Elevernas trafikkunskap/undervisning – kommer att bli årlig utvärdering och
uppföljning.
- Förskolebarn – varselväst; blir en policy.
- Utredning om säkerhetsåtgärder vid upphandling av skolskjutsar – blir klart 2006.
- Åtgärder för att minska mopedolyckor – diskussion i höst tillsammans med
7-9 rektorerna för att göra ett åtgärdsprogram. Tillämpas på försök våren 2006.
- Översyn av skolbussangöring vid förskolor och skolor – redovisning sker 2006.
- Rutiner för att förhindra att personer försvinner - årlig uppföljning i kris- och
katastrofplan.
Avsikten är att förvaltningen skall samarbeta med andra förvaltningar i frågor som
berör mer än en förvaltning.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av utvärderingsplanen.
_________________
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2005.366 619
A Ottosson
Rapport
Akten

5.

Attitydundersökning i avgångsklasserna år 2005

Attitydundersökningen omfattar
- Bakgrund
- Genomförande av undersökningen
- Sammanfattning
- Jämförelser
- Resultat
Anita Ottosson redovisar undersökningen. Mest glädjande är att färre elever upplever
mobbning. De känner sig rättvist behandlade av de vuxna i skolan som gör mycket
för att förhindra mobbning och kränkande behandling. Skolans demokratiska fostran
fungerar bra. Förtroendet för rektor, lärare och politiker har ökat. Fler än åtta av tio
elever minns sin skoltid som bra och att de tar ansvar för sitt skolarbete. Flickors och
pojkars svar skiljer sig inte åt i någon större omfattning. Trots dessa svar säger ca
20% av eleverna att de sällan eller aldrig känner att det är meningsfullt att gå till
skolan.
Föräldrarnas möjlighet att få vara med och påverka har ökat. Något fler än tidigare år
är nöjda med resurserna till skolan. Föräldrarna är nöjda med skolans information om
verksamheten och om elevens skolsituation.
Anita Ottosson meddelar att enkäten översatts till flera språk efter samråd med
ledningen för Sunnadalsskolan.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av undersökningen, vilken kommer att ingå
i barn- och ungdomsförvaltningens rapportserie.
_______________
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§ 84
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Lönetillägg för IA under tiden 1 – 30 augusti 2005
för särskilda arbetsuppgifter.

2005.351 024

Beviljande av ledighet för elev i år 1 vid Holmsjö skola
under tiden 22 augusti – 31 december 2005 och ev ytterligare
6 månader.
Beviljande av ledighet för elev född 1994 i Jämjö Västra
rektorsområde under tiden 14 november – 1 december 2005.
Beviljande av ledighet för elev född 1996 i Jämjö Västra
rektorsområde under tiden 14 november – 1 december 2005.
Beviljande av ledighet för elev i år 2 i Nättraby rektorsområde under tiden 16 januari – 1 februari 2006.
Beviljande av ledighet för elev i år 8 i Nättrabyskolan
under tiden 26 augusti – 9 september 2005..
Beviljande av ledighet för elev i år 8 i Nättrabyskolan
under tiden 21 november – 5 december 2005.
Beviljande av ledighet för elev i år 3 i Nättrabyskolan
under tiden 19 september – 13 oktober 2005.
Beslut om anpassad studiegång i NO och Profil för pojke
i år 7 vid Sunnadalsskolan.
Beviljande av ledighet för elev född år 1991 i Jändelskolans
rektorsområde under tiden 28 september – 20 oktober 2005.
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 8 vid
Vedebyskolan under höstterminen 2005.
Beviljande av ledighet för elev i år 6 i Vedebyskolan,
för utlandsresa under tiden 12 oktober – 26 oktober 2005.
Beslut att elev i år 7 vid Vedebyskolan skall beredas
möjlighet att gå om skolår 7.
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Beslut om att flicka i år 9 vid Vedebyskolan skall få
undervisning i SVA, MA, EN och SO förlagd till särskild
undervisningsgrupp.
Beslut om att pojke i år 9 vid Vedebyskolan skall få
undervisning i SVA, EN och MA förlagd till särskild
undervisningsgrupp.
Beslut om att flicka i år 9 vid Vedebyskolan skall få
undervisning i SVA, MA, EN och SO förlagd till särskild
undervisningsgrupp.
Beslut om att flicka i år 8 vid Vedebyskolan skall få
undervisning i MA, EN och SO förlagd till särskild
undervisningsgrupp.
Beslut om att flicka i år 9 vid Vedebyskolan skall få
undervisning i SV, och EN förlagd till särskild undervisningsgrupp.
Beslut om att flicka i år 9 vid Vedebyskolan skall få
undervisning i SV, EN och SO förlagd till särskild
undervisningsgrupp.
Beslut om att pojke i år 9 vid Vedebyskolan skall få
undervisning i SV, MA, EN, BI och SO förlagd till särskild
undervisningsgrupp.
Beslut om att flicka i år 8 vid Vedebyskolan skall få
undervisning i MA och EN förlagd till särskild
undervisningsgrupp.
Beslut om att pojke i år 9 vid Vedebyskolan skall få
undervisning i SV, EN, MA, EN, BI, SL och SO förlagd
till särskild undervisningsgrupp. Dessutom anpassad
studiegång med praktik förlagd till arbetsplats 1 dag/
vecka.
Beslut om att pojke i år 9 vid Vedebyskolan skall få
undervisning i SV, MA, EN, BI och SO förlagd till särskild
undervisningsgrupp.
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Beslut om att pojke i år 9 vid Vedebyskolan skall få
undervisning i SV, MA, BI och SO förlagd till särskild
undervisningsgrupp. Eleven har samtidigt anpassad
studiegång med praktik förlagd till arbetsplats 1 dag/
vecka.
Beslut om att pojke i år 9 vid Vedebyskolan skall få
undervisning i SV, EN, MA och SO förlagd till särskild
undervisningsgrupp.
Beslut om att pojke i år 9 vid Vedebyskolan skall få
undervisning i SV, EN, MA och SO förlagd till särskild
undervisningsgrupp.
Beslut om att flicka i år 8 vid Vedebyskolan skall få
undervisning i SV, EN och SO förlagd till särskild
undervisningsgrupp.
Beslut om att pojke i år 9 vid Vedebyskolan skall få
undervisning i SV, EN, MA BI och SO förlagd till särskild
undervisningsgrupp.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2004.210 042
P Olsson
S Petersson
A-C Östbergh
Kommunstyr.
Rapport
Akten

§ 85
Delårsbokslut januari-augusti 2005
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 875 mkr
varav kommunbidrag 781,4 mkr. Övriga externa och interna intäkter utgör 93,6 mkr.
Till 12 rektorsområden med förskola - grundskola har enligt resursfördelningen
delats ut 566,3 mkr.
Ekonomiskt ingångläge 2005/Bokslutet för 2004
Barn- och ungdomsnämnden har 2004 disponerat en nettobudget om 752 mkr.
Bokslutet för 2004 visar en positiv budgetavvikelse om 0,015 % eller motsvarande
+ 0,1 mkr.
Investeringsutrymmet har under året varit 7,9 mkr av vilket 6,4 mkr har nyttjats.
De största avvikelserna fanns inom verksamheterna: rektorsområden, resursskolan,
lokaler, friskolor och enskild verksamhet, försäkringar och skolskjutsar.
Internbudget/Resursfördelning 2005
Under 2005 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som
togs fram till budget 2001. Den största förändringen är att 5% av resurstilldelningen
till rektorsområdena fördelas utifrån två av Skolverkets ”Salsa-kriterier”. Modellen
från 2001 skall ge rektorsområdena stabila budgetförutsättningar genom att
områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets start. För barnomsorgen
följs producerade timmar upp månadsvis och regleras ekonomiskt per tertial.
Justeringar görs också för att kompensera för de löneökningar som kommer under
året.
Utöver den ordinarie budgeten finns även medel för att delvis täcka det utökade
behovet av barnomsorg på grund av demografiska förändringar, dvs ett utökat
födelsetal.
För 2005 har sammantaget 10,5 mkr budgeterats som reserv. En reserv om 3,5 mkr
som säkerhetsmarginal enligt budgetdirektiv samt 7 mkr (1%) enligt samma direktiv
i enlighet med föreslagna rationaliseringsåtgärder, se budget 2005.
Händelser under 2004
Den kommunala grundskolan år f-9 har under 2004 minskat med 125 elever, medan
friskolornas elevtal har ökat med 61.
Behovet av fler platser i förskoleverksamheten har fortsatt att öka under 2004.
Totalt har verksamheten ökat med 375 000 timmar eller 150 barn. Utökning av
förskolor har gjorts dels inom befintlig verksamhet, dels inom tillfälliga
verksamheter och genom nybyggnation.
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Stora insatser har gjorts för att klartlägga och inventera sjukfrånvaron i
förvaltningen.
Prognos för 2005
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos efter upplösning av
reserven slutar på +/-0 mkr.
Underskott prognostiseras bl a för verksamheterna bemanningsteam, Säljö
barnkoloni, förberedelseklass samt för bidragen till de kooperativa förskolorna.
Överskott förväntas bli inom föräldraavgifter och bidrag till fristående skolor.
De medel som avsattes som reserv under kommunstyrelsen för skolskjuts till barn
med växelvis boende har av kommunstyrelsen föreslagits omprioriteras till annan
verksamhet inom kommunen. Den prognostiserade merkostnaden för denna regeländring bedöms bli 0,8 mkr, vilket är en osäkerhetsfaktor i bedömningen av
årsresultatet.
Rektorsområdena bedöms sammantaget uppvisa ett nollresultat jämfört med budget.
Investeringsbudget
Investeringsbudgeten är på totalt 5,9 mkr för 2005. Till detta kommer 1 050 tkr som
överförts från 2004 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts samt till
ombyggnader m m.
Av nämndens investeringsbudget har till och med augusti månad nyttjats 3,3 mkr.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att

godkänna delårsbokslut för januari – augusti 2005

att

överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2005 till kommunstyrelsen.

---------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

godkänna delårsbokslut för januari – augusti 2005

att överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2005 till kommunstyrelsen.
______________
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2003.464 042
Akten
I Bergström

§ 86
Elevbidrag till friskolor i Karlskrona kommun
Ärendet utgår.
Återkommer till barn- och ungdomsnämndens sammanträde i oktober.
_________________
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2004.370 290
Akten
I Bergström

§ 87
Etablering av förskola på Hästö
Ärendet utgår.
Återkommer till barn- och ungdomsnämndens oktobersammanträde.
________________
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P Olsson
S Ohlsson
S Petersson
Fastighetsförv.
Rektor/Nä
Akten

§ 88
Lokal – öppen förskola i Nättraby
I januari 2004 ökade behovet av förskoleplatser i Nättraby och en provisorisk
förskoleavdelning startade i öppna förskolans lokaler på Hallengrensvägen 3H.
Öppna förskolan flyttade under tiden till Åstugan i Nättraby.
Eftersom behovet av en provisorisk förskoleavdelningen blivit längre än planerat
föreslås att en lokal på Hallengrensvägen 4A på 73 m2 förhyres för öppna förskolans
verksamhet och att dessa lokaler blir permanenta.
När den provisoriska förskolelokalen på Hallengrensvägen 3H flyttar till permanenta
lokaler sägs denna lokal upp.
Årshyran för den nya lokalen på Hallengrensvägen 4A är 61.196 kronor och
kontraktet löper från 2005-08-01 – 2007-07-31. Uppsägningstiden är 9 månader
och förlängningstiden 2 år.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

förhyra lokalen på Hallengrensvägen 4A för öppna förskolans verksamhet.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden fatta beslut i ärendet vid
nämndens septembersammanträde.
---------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

förhyra lokalen på Hallengrensvägen 4A för öppna förskolans verksamhet.

_______________
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2005.370 001
P Olsson
M Eriksson
U Ståhl
PA-funkt.
Akten

§ 89
Ändring av rektorstjänst från biträdande rektor till rektor avseende
Sunnadals rektorsområde
Marina Eriksson är anställd som biträdande rektor i Sunnadals rektorsområde.
Vid tillfället för anställning var alla rektorerna i barn- och ungdomsförvaltningen
likställda avseende verksamhetsansvar innefattande bl a pedagogiskt ansvar, ansvar
för marknadsföring, policyansvar och ansvar för omvärldskontakter.
Det ekonomiska ansvaret i rektorsområdet vilade på den som hade titeln ”rektor för”
området.
För Sunnadals rektorsområde ville förvaltningschefen och barn- och ungdomsnämnden ha ett tydligare verksamhetsansvar och tjänstens benämning blev därför
biträdande rektor.
I den omorganisation som sedan skett har verksamhetsansvaret tydliggjorts för övriga
skolenheter, skolbarnsomsorgen samt i förskoleverksamheten. Det innebär att
skolenheter som har mer än en rektor också har en rektor som är verksamhetsansvarig.
Så är fallet på bl a Vedebyskolan och Nättraby kunskapscenter.
Motivet för att utskilja en rektorstjänst på Sunnadalsskolan som en biträdandetjänst
är därmed borta. Marina Eriksson är dessutom mycket väl kvalificerad och har gjort
ett mycket gott arbete som rektor sedan sin anställnings början
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att utse Marina Eriksson till rektor i Sunnadals rektorsområde fr o m 1 oktober
2005.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens septembersammanträde.
----------------------Yrkande
Annicka Engblom (m) yrkar på borgerliga alliansens vägnar bifall till tjänstemannaförslaget.
Ordföranden yrkar bifall till yrkandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att utse Marina Eriksson till rektor i Sunnadals rektorsområde fr o m 1 oktober
2005.
_________________
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2005.181 027
A Eklund
§ 90
Kommunfullm. Yttrande över medborgarförslag om konflikt- och krishantering
Akten
Medborgarförslag har inkommit från Madeleine Brurak och Maria Halai. Förslaget
vill fästa uppmärksamheten på det fysiska våld som förekommer på skolorna och
föreslår därför att några bland personalen på skolorna ska ges möjlighet att genomgå
utbildning i konflikt/krishantering. Vidare föreslås att de som gått utbildningen, ska
ges utrymme i sina tjänster för att hjälpa de barn som är utsatta för våld samt dem
som utövat våld.
Yttrande
Huvudfrågan i medborgarförslaget är oerhört angelägen. Alla som vistas i skolan ska
kunna känna sig trygga och säkra. Om situationer uppstår som äventyrar
trygghetskänslan ska det finnas rutiner för hur detta hanteras.
Varje skola har inom ramen för sitt systematiska arbetsmiljöarbete, dokument som
ska vara till stöd om något inträffar; t.ex. kris– och katastrofplan, handlingsplan mot
mobbning.
En yttre händelse som är av sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår
sociala identitet och våra livsmål är allvarligt hotade, innebär en situation där våra
tidigare erfarenheter och reaktionssätt inte är tillräckliga för att vi ska bemästra
situationen. Då är det av största vikt att samordning av hela samhällets insatser sker.
För det slaget av kriser finns i kommunen POSOM-gruppen.
Skolorna arbetar idag med en mängd olika insatser i syfte att förebygga och
motverka våld. Därför är olika program för kompetensutveckling ett kontinuerligt
inslag varje år. Årligen görs avstämningar om hur eleverna i kommunens skolor har
det. I år 4 och 8 har samtliga elever ett hälsosamtal med skolsköterskan och i år 5 och
9 (vartannat år) får eleverna besvara en enkät rörande attityder till skolan. Häri ingår
frågor om deras trygghet, och deras trivsel i skolan. Utifrån inrapporterade skador/
olyckor/incidenter från skolorna sammanställs också årligen statistik. Varje skola
analyserar sina resultat och vidtar erforderliga åtgärder.
Barn- och ungdomsnämnden menar att bedömningen om lämpliga åtgärder och
angreppssätt ska göras inom rektorsområdena. Vid varje skola har man olika
förutsättningar och behov, detta gäller såväl klimatet på skolan, ansvarsfördelning
som personalens kompetensutvecklingsplaner.
Generellt ska dock fortbildningsprogram inom det förebyggande hälsoområdet
ständigt ingå i det programutbud som erbjuds.
Medborgarförslaget är således inte i linje med grundpelarna för förvaltningens
decentraliserade arbetssätt.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta
att

härmed anse medborgarförslaget besvarat.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet
vid nämndens septembersammanträde.
-----------------Yrkande
Annicka Engblom (m) yrkar på borgerliga alliansens vägnar
- att sista stycket i yttrandet stryks
- att stycket ersätts med:
”Vid varje skola har man olika förutsättningar och behov. Det gäller såväl klimatet
på skolan, ansvarsfördelning som personalens kompetensutvecklingsplaner.
Barn- och ungdomsnämnden menar att bedömningen om lämpliga åtgärder och
angreppssätt ska göras inom rektorsområdena. Nämnden avser dock att arbeta vidare
med denna vikiga fråga genom en kartläggning och djupare analys av hur kris- och
konfliktshanteringsarbetet bedrivs ute i personalgrupperna”.
Detta föranleder en tilläggsatt-sats och Annicka Engblom yrkar att barn- och
ungdomsnämnden för egen del beslutar
att ta med sig frågan i arbetet med kommande utvärderingsplan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Annicka Engbloms ändringsyrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ändringsyrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Annicka Engbloms förslag om tilläggsatt-sats.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med denna.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat att med ovanstående ändringar
föreslå kommunfullmäktige besluta
att

medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Barn- och ungdomsnämnden beslutar för egen del
att ta med sig frågan i arbetet med kommande utvärderingsplan.
______________________
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2005.269 618
A Ottosson
I Bergström
Akten

§ 91
Yttrande över motion angående Prao i högstadiet
Maria Persson (c) har till kommunfullmäktige ställt motion angående prao på
högstadiet. Motionärens intention är att höja kvaliteten på praoplatserna samt att
eleverna ges möjlighet att om de själva ordnar platser kunna få nyttja dessa.
Med hänvisning till ovanstående yrkar motionären att kommunfullmäktige ska
besluta
att eleverna skall göra en utvärdering av sin PRAO-plats så att man kan plocka bort
platser som är dåliga
att elever som ordnar egna praoplatser ska få genomföra dem om det är möjligt.
Yttrande
Inom Barn- och ungdomsnämndens verksamhet ansvarar studie- och yrkesvägledarna för och genomför utvärdering av elevernas praoplatser.
Utvärderingarna har lett till att vissa arbetsplatser tagits bort som praoplats.
Exempelvis om arbetsplatsen tagit emot fler praoelever än det fanns arbetsuppgifter
för.
Eleverna ges också möjlighet att själva ordna och nyttja praktikplatser. Främst sker
detta i år 9, men det förekommer också i år 8. En av studie- och yrkesvägledarna
beskriver att hon avsiktligt begränsat möjligheterna att söka egna platser till sista
praktiktillfället i år 9. Hennes skäl till detta är integration och viljan att visa på
mångfalden i samhället. Avsikten är att begränsa att eleverna väljer en praktikplats
på företag hos föräldrar och släkt, med de förmåner detta kan medföra. Det bästa för
eleven är att få se och prova så mycket som möjligt utanför sin egen kultur och
familj.
Tjänstemannaförslag
Med stöd av vad som anförts ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens septembersammanträde.
-------------------------Yrkande
Ordföranden yrkar återremiss av ärendet för komplettering av yttrandet.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så ej skall ske.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat att återremittera ärendet
för komplettering av yttrandet.
_________________
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2005.85 623
§ 92
C-U Persson
Yttrande över motion om säkra åkturer
Kommunfullm.
Akten
Maria Persson, c, har i motion begärt att handsfree/headset ska användas av
skolskjutsförarna vid transport av skolskjutsbarn.
Yttrande
Barn- och ungdomsförvaltningen instämmer i motionärens yrkande. I kommande
upphandlingar kommer krav om användning av handsfree/headsset finnas med som
ett säkerhetskrav. Detta krav bedöms inte vara kostnadsdrivande i någon större
omfattning.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår Barn- och
ungdomsnämnden besluta
att

föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om säkra åkturer.

-----------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag
att

föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen om säkra åkturer.

_______________

28 september 2005 20
2005.268 531
§ 93
C-U Persson
Yttrande över medborgarförslag att barn under skoltid ska få åka gratis
Kommunfullm. på stadsbussarna
Akten
Siw Olsson, lärare på Spandelstorpsskolan, föreslår i ett medborgarförslag att barn
under skoltid ska få åka gratis på stadsbussarna.
Yttrande
Förslaget om ”gratis skolresor” är inte nytt. Barn- och ungdomsförvaltningen har
ställt liknade önskemål till Blekingetrafiken vid olika överläggningar. Svaret har
hittills alltid blivit nekande. Förvaltningen jämställer i detta sammanhang skolresor
i både tätort och landsbygd.
I nuläget pågår diskussioner mellan kommunledningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen kring Blekingetrafikens
trafikerbjudande runt Rosenholm, växelvis boende mm. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslås att få i uppdrag att ta med frågan om eventuella förändringar
om bussresor för skolbarn i dessa överläggningar.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att yttra sig till kommunstyrelsen enligt ovan.
---------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att yttra sig till kommunstyrelsen enligt ovan.
_______________
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2005.146 440
§ 94
A Ottosson
Återremitterat yttrande över motionen Stöd till föräldrar förbättrar hälsan
Kommunfullm.
Akten
Kristdemokraterna har till Kommunfullmäktige ställt motionen Stöd till föräldrar
förbättrar hälsan. Motionären framhåller barns rätt till en trygg och bra uppväxt och
föräldrarnas nyckelroll i arbetet med att motverka den försämrade psykiska hälsan
bland barn och ungdomar.
Vidare hänvisar motionären till Folkhälsoinstitutet, som lämnat förslag till
regeringen om spridning av nya metoder för föräldrastöd.
Med hänvisning till ovanstående föreslår motionären kommunfullmäktige
att utreda möjligheterna att erbjuda föräldrastöd i enlighet med motionens
intentioner grundat på Folkhälsoinstitutets rapport.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde 31 augusti 2005, § 74
att återremittera förslaget till yttrande över motionen Stöd till föräldrar förbättrar
hälsan. Ärendet har därefter kompletterats med utdrag ur Folkhälsoinstitutets rapport.
Förslag till yttrande
De förslag som presenteras i Folkhälsoinstitutets rapport tar sin utgångspunkt i det
föräldrastöd som idag erbjuds i Sverige. Statens folkhälsoinstitut rekommenderar
bred användning inom befintlig verksamhet av metoder som främjar trygg
anknytning. Olika metoder bör prövas för att främja goda relationer mellan
föräldrarna. Primärkommunerna föreslås samordna allt föräldrastöd inkl mödra- och
barnhälsovård. I rapporten fastslås att medverkan från primärkommuner, landsting,
stat, frivilligorganisationer, privatägda samt forskningsinstitutioner krävs för att
genomföra de förslag som läggs fram.
För barn- och ungdomsnämndens verksamheter förskola, fritidshem och skola finns
ett givet uppdrag att samarbeta med föräldrarna. Läroplanerna framhåller att ansvaret
för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och
lärande är gemensamt.
I rektorsområdena finns skolråd, brukarråd, föräldraråd och liknande som forum för
samverkan och samråd samt inflytande för föräldrarna. En mängd aktiviteter och
insatser genomförs som syftar till att bjuda in och göra föräldrar delaktiga i barnens
vardag.
Rektorsområdena inbjuder, utöver föräldramöten, utvecklingssamtal, trivselarrangemang m.m. också till möten som har karaktären av stöd och utbildning för
föräldrarna. Exempel på detta är föreläsningar, temakvällar och studiecirklar med
anknytning till föräldraskapet. Detta behov är en företeelse som framträder tydligare
nu än tidigare. Barn- och ungdomsförvaltningen har även tillsammans med andra
förvaltningar och organisationer arrangerat föreläsningar och inbjudit till
studiecirklar för föräldrar.

28 september 2005 22
forts § 94
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden instämmer i motionens intentioner. För verksamheterna
inom nämndens ansvarområde är uppdraget i huvudsak att i vardagsarbetet stödja
föräldrarna. I detta samarbetar personalen på olika sätt med andra utanför skolan.
Ytterligare insatser utöver vad som redan görs bör prövas på kommunövergripande
nivå.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden att med stöd av vad som ovan anförts besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.
---------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med stöd av vad som ovan anförts
att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.
________________
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2005.373 606
K Edvinsson
I Bergström
Akten

§ 95
Förslag om delegation till arbetsutskottet i ärenden avseende uppskjuten
skolstart
Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.
Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen på begäran av ett barns
vårdnadshavare besluta att barnet ska börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen
det kalenderår barnet fyller åtta år. (Skollagen 3 kap.7§)
Hittills har beslut i ärenden enligt ovan fattats av barn- och ungdomsnämnden.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att till barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott delegera beslut om uppskjuten
skolstart enligt skollagen 3 kap. 7 §.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att till barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott delegera beslut om uppskjuten
skolstart enligt skollagen 3 kap. 7 §.
________________
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2005.389 001
J Elofsson
I Bergström
R/Fr-Ho
Akten

§ 96
Val av kontaktpolitiker
Då Stefan Gullbing (kd) avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden har en vakans uppstått som kontaktpolitiker i FridlevstadHolmsjö rektorsområde.
Borgerliga alliansen återkommer med förslag till kontaktpolitiker i rektorsområdet
till nämndens septembersammanträde.
-------------------Förslag
Annicka Engblom (m) föreslår att Johan Elofsson (m) väljs till kontaktpolitiker i
ovanstående område.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att välja Johan Elofsson (m) till kontaktpolitiker i Fridlevstad-Holmsjö
rektorsområde.
______________
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§ 97
Kurser och konferenser
I Bergström

1.

Konferens barn- och ungdomsnämnden och rektorerna

Den gemensamma konferensen för barn- och ungdomsnämnden och rektorerna
den 6 oktober kl 13.00 äger rum på Villa Oscar, Gräsviksområdet.
Anmälan om deltagande skall göras till Ingrid Bergström, senast den 4 oktober 2005.
_______________
I Bergström

2.

Fördjupningsdiskussion angående lokalekonomi och
hyressättning

Barn- och ungdomsförvaltningen inbjuder till en fördjupningsdiskussion angående
fastigheter, lokalekonomi och hyressystemet efter arbetsutskottets sammanträde den
13 oktober 2005 kl 13.00. Lokal Freden, Kommunhus Ruthensparre. Håkan Franzén
och Bengt Nilsson från fastighetsförvaltningen kommer att delta vid detta tillfälle.
_______________
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§ 98
Övriga ärenden
Br-Chr Arnesson 1.
Annons barnskötare i familjedaghem
S Ohlsson
Annicka Engblom (m) ställer frågor om annonsformuleringen betr barnskötare i
familjedaghem.
Förvaltningen kommer att titta närmare på annonsen.
________________
S Ohlsson

2.

Blankett för ansökan om barnomsorg

Annicka Engblom (m) ställer frågor om möjligheten att uttrycka annat önskemål
än det som erbjuds på blanketten för ansökan om och val av barnomsorg.
Förvaltningen skall se över blanketten.
_________________
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§ 99
Meddelanden
Kommunstyrelsens
allmänna utskott

2005.259 290
§ 107
Projekteringstillstånd för förskola i Nättraby.

Kommunfullmäktige

2004.424 623
§ 114
Svar på motion om trafiksäkerhet för skolbarn.

Kommunfullmäktige

2004.104 750
§ 123
Svar på motion om kvinnofridsreformen.

Skolverket

2005.39 606
Uppföljning av beslut angående grundskoleelevs rätt till utbildning och särskilt stöd vid
Vedebyskolan.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2005.165 214
Yttrande under samrådsskedet över detaljplan
för Bastasjö.

Barn- och ungdomsnämnden tar del av redovisningen och lägger meddelandena
till handlingarna.
_________________
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S2005.332 606
§ 100
Rektor/Jämjö V Begäran om uppskjuten skolstart – sekretessärende
Vårdnadshav.
A Ottosson
Rektor för Jämjö Västra rektorsområde har i skrivelse tillstyrkt anhållan om
Akten
uppskjuten skolstart från vårdnadshavarna för flicka född år 1998.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att utifrån rektors bedömning medge att flickan börjar fullgöra sin skolplikt
höstterminen 2006.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att utifrån rektors bedömning medge att flickan börjar fullgöra sin skolplikt
höstterminen 2006.
________________

26 oktober 2005

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 26 oktober 2005
§ 101

Aktuell information
1.
Sjukfrånvaroredovisning 2:a tertialet 2005
2.
Information om förskoleutbyggnad

§ 102

Delegeringsärenden

§ 103

Budgetuppföljning per den 30 september 2005

§ 104

Elevbidrag till friskolor i Karlskrona kommun

§ 105

Etablering av förskola på Hästö

§ 106

Yttrande över motion angående Prao i högstadiet

§ 107

Yttrande över Strategi- och inriktningsdokument m m för
världsarvet örlogsstaden Karlskrona

§ 108

Kurser och konferenser
- Information om Carlbeckkommitténs slutbetänkande

§ 109

Övriga ärenden
1.
Gemensamma konferenser
2.
Presidieträff
3.
Avgående ledamot
4.
Samarbete skolsköterskor

§ 110

Meddelanden

_______________

26 oktober 2005
Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 – 11.35

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Kerstin Ekberg-Söderbom (fp)
Andreas Reinholdsson (kd)
Bo Palmgren (c)
Marcel Abedini (mp)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
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2005.119 026
§ 101
Aktuell information
L Dehlin
Akten

1.

Sjukfrånvaroredovisning 2:a tertialet 2005

Lena Dahlin redovisar sjukdagar tertial 2, en jämförelse mellan december-juli 2004
respektive 2005. Vidare redovisas sjukdagar januari-augusti 2004 och 2005 samt
uppdelning sjukdagar januari-april och maj-augusti 2004 och 2005.
Sjukfrånvarointervaller 0-60 dagar och över 60 dagar redovisas för samma perioder.
Sjukdagar per åldersgrupper 0-29, 30-49 och 50-67 år redovisas samt i åldersgrupper
i 10-årsintervaller.
En sammanställning totalt över åren 2002, 2003, 2004 och fram till och med augusti
månad 2005 redovisas.
Barn- och ungdomsnämnden har framfört önskemål om redovisning av olika
kategorier och denna gång redovisas sjukfrånvaron för förskollärare och barnskötare
januari- april respektive maj-augusti 2004 och 2005.
PA-funktionen följer även upp personal med upprepad korttidsfrånvaro och redovisar
omfattningen september 2003 - augusti 2004 samt september 2004 - augusti 2005.
Barn- och ungdomsnämnden del av informationen.
_______________
2005.425 611
2.
S Ohlsson
Akten

Information om förskoleutbyggnad

Solvig Ohlsson informerar om pågående och planerad förskoleutbyggnad enligt
nedan:
Avd/barn
Beräknad inflyttning
Skillingenäs
2 avd
februari -06
Smörblomman
1,5 avd
januari -06
AWA-vägen
5-6 barn
januari -06
Annexen Spandels20 barn
januari -06
torps gård
Strömsbergs skola
ca 1 avd
januari/februari -06
Dagbarnvårdare
ca 3 st/1 avd
januari -06
Adlersten
1 avd
januari/februari -06
Saltöskolan
1 avd
januari/februari -06
Sturköskolan
ca 0,75 avd
januari -06
(alt. förstärkning av dagbarnvårdare)
Därutöver planeras utökning i befintlig verksamhet.
Rosenholm
besked senare i vår
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_________________
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§ 102
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Beslut om undervisning i samtliga ämnen för
pojke i år 9 vid Vedebyskolan. Undervisningen förlägges till särskild undervisningsgrupp på Amiralitetsskolan fr o m vecka 37.
Beslut om undervisning i SV, MA, EN, FY, KE, BI, TK
och SO förlagd till särskild undervisningsgrupp för flicka
i år 7 vid Vedebyskolan fr o m vecka 37.
Beslut om att undervisning i EN förlägges till särskild
undervisningsgrupp för pojke i år 9 vid Vedebyskolan
fr o m vecka 35.
Beslut om att undervisningen i MA förläggs till särskild
undervisningsgrupp för flicka i år 8 vid Vedebyskolan
fr o m vecka 35.
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp i
SV, EN, MA, FY, KE, BI, TK och SO för pojke i år 9
vid Vedebyskolan fr o m läsårsstarten 2005/2006.
Samtidigt beslutas om anpassad studiegång i vissa ämnen.
Beslut om att undervisningen i samtliga ämnen förlägges
till särskild undervisningsgrupp vid Amiralitetsskolan för
flicka i år 8 vid Vedebyskolan.
Beviljande av ledighet för tiden 12 dec 2005 – 27 jan 2006
för flicka i år 9 vid Vedebyskolan.
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 8 vid Rödebyskolan fr o m 10 sept 2005 och tillsvidare.
Beviljande av ledighet för elev i år 6 vid Nättrabyskolan
under tiden 18 dec 2005 – 20 jan 2006.
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 6 på
Jändelskolan.
Beviljande av ledighet för elev i år 2 i Jämjö västra
rektorsområde under tiden 10 nov – 9 dec 2005.
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Beviljande av ledighet för elev i år 1 i Jämjö östra rektorsområde under tiden 10 nov – 2 dec 2005.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2004.210 042
P Olsson
S Petersson
Kommunstyr.
Akten

§ 103
Budgetuppföljning per den 30 september 2005
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos slutar på +/-0 mkr.
Underskott prognostiseras bl a för verksamheten bemanningsteam, Säljö barnkoloni,
förberedelseklass samt för bidragen till de kooperativa förskolorna.
Överskott förväntas bli inom föräldraavgifter och bidrag till fristående skolor.
Rektorsområdena
Prognosen för rektorsområdena i sin helhet för 2005 är +/- 0 mkr
Investeringsbudget
Av nämndens investeringsbudget på 5,9 mkr för 2005 har till och med september
månad använts 3,8 mkr.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden att besluta
att godkänna budgetuppföljningen för januari - september 2005
att överlämna densamma till kommunstyrelsen.
----------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
________________
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2003.464 042
P Olsson
S Petersson
Friskolorna
Akten

§ 104
Elevbidrag till friskolor i Karlskrona kommun
Bakgrund
Elevbidraget har sedan internbudgeten år 2001 tagits fram i en modell som har givit
de fristående skolorna 95% av de totala kostnaderna för skolverksamheten i
Karlskrona kommun. Ersättningen till de fristående skolorna för deras lokalkostnader
har utgått med de kommunala skolornas genomsnittskostnad.
Beslut om denna modell för att beräkna verksamhetsbidrag och lokalbidrag fattade
barn- och ungdomsnämnden i april 2000. Beslutet föregicks av en utredning där man
konstaterade svårigheten med att beräkna skolpliktskostnaden, vilket gjorde att
nämnden beslutade om ett schablonavdrag på 5% på verksamhetsbidraget. I beslutet
ingick att förvaltningen skulle utvärdera bidragsreglerna vid utgången av år 2002.
Utvärderingen
Vid ingången av år 2003 genomfördes ovanstående beslutade utvärdering.
Utvärderingen genomfördes utifrån verkliga förhållanden och elevantal och gjordes
av en, inom skolväsendet, sakkunnig person. Utvärderingen genomfördes under
våren 2003 tillsammans med en referensgrupp med representanter från de fristående
skolorna. Enighet om slutsatserna uppnåddes ej i gruppen. Vid barn – och
ungdomsnämndens sammanträde i juni 2003 beslutades att förvaltningen skulle
genomföra samtal med de fristående skolorna för att nå en långsiktig lösning. Dessa
samtal genomfördes under hösten 2003 utan att en gemensam syn på bidragsnivån
uppnåddes.
Utvärderingen visade att den kommunala skolan har kostnader som bl a beror på lagoch myndighetskrav som inte de fristående skolorna har och som de fristående
skolorna kan bortse från när de genomför sin planering.
Utvärderingen visade att kostnaden för den kommunala skolan skulle vara väsentligt
lägre om en kommun skulle utforma sin organisation utifrån samma villkor som den
fristående skolan. Sammantaget skulle barn- och ungdomsnämnden kunna minska
sina kostnader med 29,3 mkr, om man inte var tvungen att bedriva skola i hela
kommunen, vilket motsvarar 12% av kommunens totalkostnad för grundskolan som
2003 var 260 mkr.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2003-12-17 om ett nytt
elevbidrag – verksamhetsbidrag till de fristående skolorna. Beslutet bestod i korthet i
att man till de fristående skolorna, från och med år 2004 skulle utge ett
genomsnittligt elevbidrag motsvarande 90% per elev av de totala skolkostnaderna i
Karlskrona kommun med undantag av lokalkostnaderna. Inget nytt beslut togs vid
detta tillfälle angående lokalbidrag utan beslutet innebar att samma modell dvs den
genomsnittliga kommunala lokalkostnaden för skolan skulle användas framgent.
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Rättssak
Detta beslut överklagades till länsrätten 2004-01-02 och i dom 2004-10-05 fastslog
länsrätten att det beslut som barn- och ungdomsnämnden gjorde 2003-12-17 var
olagligt med hänvisning till 9 kap 6 § skollagen om att bidrag till fristående skolor
skall fördelas enligt samma grund som till kommunens egna skolor.
I länsrättens dom och i överklagandet av beslutet anför klagande att det inte är fråga
om likvärdiga ekonomiska villkor för fristående skolor med hänvisning till att de inte
får del av de s k verksamhetsgemensamma kostnaderna. De fristående skolorna anser
att de inte får del av kostnader såsom PC-avgifter, försäkringskostnader,
gemensamma utvecklings- och utbildningskostnader.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade att begära prövningstillstånd i kammarrätten
och kammarrättens beslut inkom till förvaltningen 2005-06-15 och innebar att barnoch ungdomsnämnden inte erhöll något prövningstillstånd vid kammarrätten.
Nytt beslut 2005
Med anledning av ovanstående har förvaltningen tagit fram en mer detaljerad modell
för hur bidraget till de fristående skolorna räknats fram och den bygger på en
liknande modell som tidigare men är mer detaljerad. Till skillnad från den förra
modellen så läggs även lokalbidraget in i beräkningsunderlaget.
Med utgångspunkt från bokslutet år 2004 har det räknats fram vilken kostnad som
barn- och ungdomsnämnden haft för grundskolans elever i förskoleklass, år 1-6 samt
år 7-9. Enligt bokslutet år 2004 uppgick denna kostnad per elev till 52 383 kr i
förskoleklass och 59 662 kr i åren 1-6 samt 65 227 kr i åren 7-9. Hänsyn har tagits
till att friskolorna inte har några kostnader för skolskjutsar samt kostnader hänförliga
till vad som är att anse som nämndadministration. Avdrag har även gjorts för
Utvecklingscentrum och Resurscentrum vilka de fristående skolorna får nyttja på
samma sätt som de kommunala.
Skolpliktskostnad/Överkapacitet
Modellen tar hänsyn till den överkapacitet som finns inom den kommunala skolan.
Barn- och ungdomsnämnden har en resurstilldelning som är utformad av principen
att det skall vara 20, 24 respektive 28 elever per klassrum i förskoleklass, år 1-6
respektive år 7-9 och denna princip är förankrad i gällande internbudgetbeslut.
Den i föregående stycke beskrivna överkapaciteten beror på att kommunen har ett
mer vittgående ansvar enligt skollagen än de fristående skolorna har och kan därför
inte utforma sin skolorganisation på samma sätt som de. Med hänsyn tagen till detta
kan inte kommunen lägga ned vissa skolor och därefter placera eleverna på andra
skolor var helst i kommunen. Vid förändring i sin skolorganisation har kommunen
skyldighet att tillse att elever som förs över från en skola till en annan, placeras så
nära elevens hem som möjligt. Skolpliktskostnaden/överkapaciteten har beräknats
utifrån den överkapacitet den kommunala skolan har och vilket resulterar i att det
finns en överkapacitet om 1 683 elever.
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Det beräknade beloppet för överkapaciteten är 52,7 mkr enligt en beräkningsmodell
som bygger på att överkapaciteten lagts ut vid ett flertal skolor såväl på landsbygd
som i centralorten.. I beloppet ingår kostnader för lärare och lokaler. De elevrelaterade kostnader som ändå kvarstår även om verksamhet inte bedrivs vid de utpekade
skolorna har ej medtagits.. Kostnaden för överkapaciteten är således inte schablonmässigt beräknad utan bygger på faktiska kostnader som kvarstår även efter en
förändrad kommunal skolorganisation.
Förvaltningen föreslår ett retroaktivt beslut och nytt förslag kommer att sändas
ut till nämnden.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens oktobersammanträde.
-------------------Tjänstemannaförslag
Förvaltningen redovisar förslag till beslut.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

från och med 2004-01-01 genomföra en förändring i det elevbidrag som
utbetalas till de fristående skolorna enligt modell som bifogas förslaget

att

nytt elevbidrag framräknas årligen utifrån faktiska siffror i bokslut och
justeras med eventuell pris- och lönekompensation under löpande år samt med
eventuella övergripande satsningar eller besparingar i grundskolan

att

under tiden 2004-01-01 – 2005-10-31 justera utbetalda belopp till de
fristående skolorna enligt den föreslagna modellen och enligt nettoberäkning
för respektive fristående skola.

Yrkanden
Ordföranden föreslår följande tilläggsattsats
att det maximala skolpliktsavdraget uppgår till 10 %.
Johan Elofsson (m) yrkar avslag på förvaltningens förslag och bifall till borgerliga
alliansens förslag som innebär att barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunfullmäktige uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att
från och med den 1 januari 2006 införa en skolpeng
att uppdra åt utomstående utredare att ta fram ett förslag för en mer effektiv
organisationsstruktur, innefattande ledning, administration och lokalutnyttjande.
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Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och ordförandens
tilläggsattsats.
Marcel Abedini (mp) yrkar återremiss av ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske.
Ordföranden ställer tjänstemannaförslag mot borgerliga alliansens yrkanden.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som biträder tjänstemannaförslaget röstar ja, den som biträder borgerliga alliansens förslag röstar nej.
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), Roland
Andréasson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Jeanette Petersson (s), Mats Fagerlund (s)
och Reine Svensson (v).
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m), Kerstin EkbergSöderbom (fp), Andreas Reinholdsson (kd) och Bo Palmgren (c).
Följande avstår: Marcel Abedini (mp).
Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster mot 5 nej-röster och 1 avstår-röst
beslutat i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer proposition på sin tilläggsattsats.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

från och med 2004-01-01 genomföra en förändring i det elevbidrag som
utbetalas till de fristående skolorna enligt modell som bifogas förslaget

att

nytt elevbidrag framräknas årligen utifrån faktiska siffror i bokslut och
justeras med eventuell pris- och lönekompensation under löpande år samt med
eventuella övergripande satsningar eller besparingar i grundskolan

att

det maximala skolpliktsavdraget uppgår till 10 %
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att

under tiden 2004-01-01 – 2005-10-31 justera utbetalda belopp till de
fristående skolorna enligt den föreslagna modellen och enligt nettoberäkning
för respektive fristående skola.

Reservation
Borgerliga alliansen reserverar sig till förmån för eget förslag.
____________
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2004.370 290
P Olsson
S Ohlsson
Tekn förv
Tekn nämnd
Akten

§ 105
Etablering av förskola på Hästö
Bakgrund
Med anledning av Arbetsmiljöverkets påtalade brister på två förskoleavdelningar på
Herrgårdsvägen på Hästö beslutade barn- och ungdomsnämnden i oktober 2004,
§ 91, att projektering av fyra nya förskoleavdelningar på Hästö skulle göras.
Förutom de två ovannämnda förskoleavdelningarna flyttas också den förskoleavdelning som idag finns etablerad i en bostadsrättsfastighet på Herrgårdsvägen.
Därutöver utökas verksamheten med en ny avdelning för att möta den ökade
efterfrågan på förskoleplatser.
Förslag
Projekteringen av en ny förskola med fyra avdelningar är nu klar och en definitiv
kostnad är framtagen. Förskolan innehåller ett tillagningskök för denna verksamhet
samt för de två förskoleavdelningarna på Annebo.
Byggnaden är 820 m2 och kommer att vara klar för inflyttning under januari 2007.
Den totala årshyran för förskolan blir 1 450 000 kronor.
Kostnaden för de tre idag befintliga förskoleavdelningarna är 730 000 kronor vilket
innebär en hyresökning med 720 000 kronor.
Driftskostnad (exkl hyreskostnad) för utökningen med en förskoleavdelning beräknas
till 1 400 000 kronor.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att etablera en ny förskola med fyra avdelningar på Hästö enligt ovan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens oktobersammanträde.
---------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att etablera en ny förskola med fyra avdelningar på Hästö enligt ovan.
__________________
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2005.269 618
A Ottosson
Kommunfullm
Akten

§ 106
Yttrande över motion angående Prao i högstadiet
Maria Persson (c) har till kommunfullmäktige ställt motion angående prao på
högstadiet. Motionärens intention är att höja kvaliteten på praoplatserna samt att
eleverna ges möjlighet att om de själva ordnar platser kunna få nyttja dessa.
Med hänvisning till ovanstående yrkar motionären att kommunfullmäktige ska
besluta
att eleverna skall göra en utvärdering av sin PRAO-plats så att man kan plocka bort
platser som är dåliga
att elever som ordnar egna praoplatser ska få genomföra dem om det är möjligt.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde den 28 september 2005,
§ 91, om återremiss av ärendet för komplettering av detsamma.
Yttrande
Inom Barn- och ungdomsnämndens verksamhet ansvarar studie- och yrkesvägledarna för och genomför utvärdering av elevernas praoplatser. Det kan dels vara
utvärdering av hur eleverna upplevt förberedelserna inför praktiktiden, dels en
utvärdering av hur praktiken varit. Utvärderingarna har lett till att vissa arbetsplatser
tagits bort som praoplats. Exempelvis om arbetsplatsen tagit emot fler praoelever än
det fanns arbetsuppgifter för.
Eleverna ges också möjlighet att själva ordna och nyttja praktikplatser. Främst sker
detta i år 9, men det förekommer också i år 8. Förutsättningen för att eleven ska få
ordna sin praoplats är att studie- och yrkesvägledaren vidtalas. En viktig del av
praktiken är att eleven får prova på så mycket som möjligt inom de sektorer som
finns för prao.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden att med stöd av vad ovan anförts besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.
-------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
______________
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Kulturnämnd
Akten
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2005.355 103
§ 107
Yttrande över Strategi- och inriktningsdokument m m för världsarvet
örlogsstaden Karlskrona
Världsarvsrådet har arbetat fram ett gemensamt förvaltnings- och utvecklingsprogram för örlogsstaden Karlskrona. Programmet består av två delar; ett
övergripande strategi- och inriktningsdokument och en handlings- och åtgärdsplan.
Kulturnämnden har skicka ut handlingsplanen på remiss till berörda nämnder och
förvaltningar. Kulturnämnden kommer att sammanställa synpunkterna till ett
gemensamt svar till Kommunfullmäktige.
Huvudprincipen är att genomförandet av programmet ska ske inom ramen för de
deltagande organisationernas ordinarie verksamhet och, när så behövs, genom olika
samarbets– och resursinsatser. Den som har huvudansvaret för ett fokusområde har
också ett huvudansvar för att initiera, samordna och driva arbetet inom programområdet.
Sex strategiska fokusområden
Förvaltnings- och utvecklingsprogrammet innehåller sex strategiska fokusområden:
1. Samverkan och delat ansvarstagande
2. Kunskap och kompetens
3. Samhällsplanering och bebyggelsevård
4. Publikarbete och kommunikation
5. Bildning och delaktighet
6. Internationell samverkan
Barn- och ungdomsnämndens synpunkter
Barn- och ungdomsnämnden ser positivt på ett för världsarvet samlat och gemensamt
måldokument för samtliga berörda och medansvariga mellan regionen, kommunen,
näringslivet, marinen, kulturen och inte minst inom utbildningsområdet. Genom
skolan kan världsarvets potential som lärmiljö och länk till världsarvet tas tillvara.
Skolan har enlig läroplanen ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola
har förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, nordiska och västerländska
kulturarv. Detta framhålls också i barn- och ungdomsnämndens skolplan.
I Karlskrona finns idag tre världsarvsskolor; Ö Torpskolan, Wämöskolan och
Rosenfeldtskolan.
Exempel på skolors arbete med världsarvet redovisas i yttrandet.
Synpunkter från rektorsområdena
- I ledningsgruppen med samordning inom respektive fokusområde behövs en person
som de enskilda skolorna kan vända sig till för att få information och som kan sköta
den övergripande samordningen.
- Mycket bra att man i handlingsprogrammet poängterar skolans roll som
kulturinstitution med att fungera som förmedlare, inspiratör och ambassadörer för
världsarvet.
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- Våra världsarvsskolor kan hjälpa till med att bygga utbildningspaket kring
världsarvet tillsammans med t ex museerna, örlogsbasen, bibliotek m.fl. till övriga
skolor i kommunen. Världsarvsskolorna kan utgå från de erfarenheter de har fått
sedan 1999.
Praktiska och ekonomiska frågor aktualiseras när man arbetar med lärande och
undervisning på annan plats än in klassrummet. Finns det en klar förväntan på
skolornas ansvar och delaktighet att ta del av världsarvets unika lärandemiljöer, bör
det inom Karlskrona kommun och barn- och ungdomsförvaltningen diskuteras och
undersökas hur vi ska kunna nå målet ….att motivera den uppväxande generationen
att söka kunskap utanför skolböckerna och klassrummen och att stärka kunskap om
den miljö de känner till och lever i… Den möjligheten måste finnas för alla elever
oavsett om man har sin skola på Trossö eller flera mil utanför stadskärnan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att lämna synpunkter på Handlings- och åtgärdsplan för världsarvet örlogsstaden
Karlskrona enligt ovan.
-------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att lämna synpunkter på Handlings- och åtgärdsplan för världsarvet örlogsstaden
Karlskrona enligt ovan.
_______________

26 oktober 2005

Akten

§ 108
Kurser och konferenser
Barn- och ungdomsförvaltningen, Särskolans rektorsområde har översänt
inbjudan till information om den framtida utbildningen för elever med
utvecklingsstörning. Ulla Axelsson, ledamot i Carlbeckskommittén presenterar
slutbetänkandet.
Dag och tid: 31 oktober 2005 kl 18.30 – 20.30.
Plats: Rosenholm, Vasallens lokaler.
Beslut
De ledamöter som har möjlighet uppmanas delta i arrangemanget.
Anmälan ska göras till Tomas Hall eller Håkan Karlsson, särskolan.
________________
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§ 109
Övriga ärenden
1.

Gemensamma konferenser

Johan Elofsson (m) framför sitt tack för en givande konferens med
nämndsledamöterna och rektorerna.
Även sammankomsten med representanter för fastighetsförvaltningen angående
lokalhyror var uppskattad.
2.

Presidieträff

Ordföranden ger en redovisning från presidiekonferens med våra nätverkskommuner. Man diskuterade bl a elevkostnader, skolkostnader, ledarskapsfrågor.
Förvaltningschefen kompletterar med uppgifter om ledartäthet i de olika
kommunerna.
3.
K Ekberg
I Bergström

Avgående ledamot

Kerstin Ekberg-Söderbom (fp) meddelar att hon ej har möjlighet att fortsätta
sina politiska uppdrag i kommunen och tackar både nämnd och tjänstemän
för ett gott samarbete.
Ordföranden tackar Kerstin Ekberg-Söderbom för ett väl utfört arbete i nämnden.
4.

A Eklund

Samarbete skolsköterskor

Annicka Engblom (m) ställer frågor om samarbetet mellan skolsköterskor i
kommunala skolan och friskolorna.
Anja Eklund som är verksamhetschef för skolsköterskorna informerar hur
samarbetet sker och omfattningen av detsamma.
_____________

26 oktober 2005
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§ 110
Meddelanden
Kommunstyrelsens allmänna
utskott

2005.72 290
§ 136
Ändring av projekteringstillstånd
för förskola i Rödeby

Kommunstyrelsen

2005.133 005
§ 157
Slutrapport Migrering IT-infrastruktur

Kommunstyrelsen

2004.210 042
§ 166
Delårsbokslut per den 31 augusti 2005

Kommunfullmäktige

2005.388 163
§ 111
Förslag till ny ledningsplan vid extraordinära händelser samt reglemente för
Krisledningsnämnden

Kommunfullmäktige

2005.380 026
§ 137
Jämställdhetsprogram för Karlskrona
kommun år 2006

Kommunfullmäktige

2005.249 028
§ 140
Komplettering till Policy för representation
och gåvor

Kommunfullmäktige

2005.379 026
§ 141
Projekt rehabilitering av långtidssjukskrivna i samverkan med
Karlskrona kommun och landstinget
Blekinge

Skolverket

2005.400 047
Information om uppföljning av statsbidrag
för personalförstärkning i förskolan

26 oktober 2005
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Skolverket

2005.405 049
Kommunblad med jämförelsetal för
huvudmän – ersätter tidigare utsänt
kommunblad

Idrotts- och fritidsnämnden

Sammanträdesplan för idrotts- och
fritidsnämnden 2006

Kulturnämnden

Sammanträdesplan för kulturnämnden
2006

Utbildningsnämnden

Sammanträdesplan för utbildningsnämnden
2006

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesplan för miljö- och
byggnadsnämnden 2006

Tekniska nämnden

2004.370 290
§ 91
Investeringstillstånd och begäran om anslag
för medel angående byggandet av ny
förskola på Hästö

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde med lokala
styrelsen den 18 september 2005

Till Samhällsbyggnadsförv.

2005.18 214
Yttrande under samrådsskedet över
detaljplan för Dragsö 1:1 m fl

Till Samhällsbyggnadsförv.

2005.166 214
Yttrande under granskningsskedet över
detaljplan för Lyckeby 1.1, norra Ringö

Till Samhällsbyggnadsförv.

2004.487 214
Yttrande under samrådsskedet över detaljplan för Järavägen

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och lägger dessa till
handlingarna.
_________________

14 december 2005

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 14 december 2005
§ 111

Aktuell information
1.
Ny ledamot i nämnden
2.
Redovisning av utemiljön på skolorna
3.
Sjukfrånvaroredovisning samt redovisning av nyckeltal
4.
Information om klubben på Rosenfeldt
5.
Information om utbildningsinspektion
6.
Information om gymnasiesamverkan

§ 112

Delegeringsärenden

§ 113

Upplösning av nämndens reserv

§ 114

Budgetuppföljning januari-november 2005

§ 115

Internbudget för 2006 samt resursfördelning till samverkansområdena m fl

§ 116

Skolutveckling inom Trossö och Wämö rektorsområden

§ 117

Yttrande över motion angående dagbarnvårdares rätt att räkna in egna barn i
barngrupperna m m

§ 118

Jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen år 2006

§ 119

Regler och tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg

§ 120

Val av ledamot i arbetsutskottet

§ 121

Val av kontaktpolitiker

§ 122

Kurser och konferenser

§ 123

Övriga ärenden
1. Förhyrning av förskolelokaler i kv Adlersten
2. Utbyggnad i Strömsberg
3. Rektorstjänst i Rödeby
4. Förskola i kyrkans regi

§ 124

Meddelanden

§ 125

Tack och julhälsningar

___________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 – 15.50

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Jeanette Petersson (s)
Kajsa Söderstrand (s)
Johan Elofsson (m)
Andreas Reinholdsson (kd)
Bo Palmgren (c)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Marcel Abedini (mp)

Tjänstgörande ersättare

Jörgen Aronsson (s)
Claes Nedfors (s)
Per Gerdstigen (m)
Filip Issal (fp)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
närv kl 10.25-15.25 §§ 115-118 föredragn samt
§§ 112-118 beslutssmtr

närv t o m kl 14.25 §§ 111-115

§§ 111-115 föredragning
kl 13.30-15.30 §§ 112-118
kl 08.30-15.30 §§ 111-118

Ersättare

Claes Nedfors

§§ 112-125 beslutssmtr

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Anita Ottosson
Lena Dehlin
Ingrid Bergström

barn- och ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
ekonomichef
PA-chef
pedagogisk samordnare
personalsekreterare
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Helen Göransson
Gunilla Ingestad

central rektor
utredare

Utses att justera

Kajsa Söderstrand

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2005-12-21 kl 11.00

14 december 2005

Underskrifter

Sekreterare

__________________________________

Ordförande

__________________________________

Justerare

__________________________________

2

Paragrafer 111 - 125

_________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2005-12-22
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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§ 111
Aktuell information
1.

Ny ledamot i nämnden

Ordföranden hälsar Åsa Gyberg-Karlsson (v) välkommen som ledamot i barn- och
ungdomsnämnden. Åsa Gyberg-Karlsson ersätter Arto Valtonen (v) som avsagt sig
uppdraget.
2005.503 629
G Ingestad
H Göransson
Akten

2.

Redovisning av utemiljön på skolorna

Gunilla Ingestad och Helen Göransson redovisar en inventering av skolornas
utemiljöer i Karlskrona kommun, dels nutida situation och dels framtida behov
och möjligheter. Inventeringen har genomförts hösten 2005 i enlighet med barn- och
ungdomsnämndens uppföljnings- och utvärderingsplan.
Undersökningen har genomförts i enkätform i två delar, dels till barn och ungdomar
och dels till skolledning och lärare som har fått beskriva sina skolor.
Enkätundersökningen ger en mycket positiv bild av hur såväl barn och ungdomar
som vuxna i kommunens skolor upplever sina skolors utemiljöer. Generellt kan sägas
att ungdomarna mest beskriver det informella och oplanerade i sina svar, medan de
vuxna fokuserar på utemiljöns betydelse i den planerade pedagogiska verksamheten.
Det finns en gemensam ambition att ta vara på utemiljöns möjligheter.
Kommunens skolenheter är mycket olika och kan tyckas ha större eller mindre
förutsättningar att erbjuda goda utemiljöer. Jämförelser mellan de olika enkätsvaren
visar emellertid inte på tydliga skillnader, och speciellt elevenkäterna visar att en
viktig utgångspunkt är känslan av samhörighet och trygghet på den egna skolan.
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden får ta del av redovisningen.
---------------------Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen och får möjlighet att ställa
frågor, bl a om hur det fortsatta arbetet skall bedrivas.
Ordföranden återkommer i ärendet.
_______________
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forts § 111
2005.119 026
L Dehlin
Akten

3.

Sjukfrånvaroredovisning samt redovisning av nyckeltal

Lena Dehlin redovisar sjuktal för januari – december år 2002-2004 samt t o m
oktober 2005:
- sjukdagar per anställd och månad
- sjukfrånvarointervaller
- sjukfrånvaro uppdelat på personalkategorier.
Nyckeltal redovisas enligt nedan avseende januari – oktober 2004 respektive 2005:
- antal anställda
- årsarbetare
- arbetad tid
- timanställda
- genomsnittlig sysselsättningsgrad.
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden får ta del av redovisningen.
---------------------Barn- och ungdomsnämnden tar del av redovisningen.
_______________
P Olsson

4.

Information om klubben på Rosenfeldtskolan

Per Olsson informerar om att samhällsbyggnadsförvaltningen gett dispens för
verksamheten i klubben på Rosenfeldtskolan till den 15 december 2005. Därefter
skall lokalerna iordningsställas; största arbetet gäller ventilationen. Arbetet
beräknas klart 1 februari 2006. Rektor har tillsammans med personalen gjort en plan
för hur verksamheten skall fungera under tiden.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
__________________
2005.466 023
P Olsson

5.

Information om utbildningsinspektion

I arbetsutskottets handlingar den 8 december informerades om att Skolverket
kommer att göra skolbesök under år 2006.
Ordföranden och förvaltningschefen återkommer i ärendet när Skolverket lämnat
ytterligare information.
_________________

14 december 2005 5

forts § 111
P Olsson

6.

Information om gymnasiesamverkan

Förvaltningschefen informerar om samverkan gymnasieskolan/grundskolan enligt
nedan:
Gemensam studiedag, projekt i moderna språk, överlämnandekonferenser, nätverk
för SYV, policy övergången grundskolan/gymnasieskolan, ämnesnätverk i olika
ämnen, omdömesblankett för ej godkända elever, policy åtgärdsprogram, samarbete
kring undervisningen speciellt NO-sektorn samt samarbete kring yrkesvägledning/ledning/gymnasieval.
Exempel på annan samverkan är skolportalen, seniorer i skolan (nu även på
gymnasieskolan), supportskola; ferieskola-sommarskola.
Önskemål från nämnden: matematiksamverkan, lärlingsprogram, begränsat
behöriga elever på nationella program.
Redovisning har även skett i utbildningsnämnden.
Ordföranden återkommer med fortsatta tankar kring samarbetet.
__________________
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§ 112
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Arbetsutskottets och barn- och ungdomsnämndens
sammanträden i november ställes in.

Dnr
2004.305 006

Läsårstider 2006/2007 för Karlskrona kommuns
grundskola inkl förskoleklass och särskola.

2005.458 608

Budgetuppföljning januari-oktober 2005.

2004.210 042

Anställningsavtal för MR för tiden 2005-11-07,
dock längst t o m 2005-12-21.

2005.456 023

Lönetillägg åt EL som systemansvarig för
Elevakt under tiden 2005-06-01 – 12-31.

2005.451 023

Beviljande av dispens från 1-årsregeln vid placering
i förskoleverksamhet.

2005.454 606

Beslut om undervisning i SVA, EN och MA förlagd till
särskild undervisningsgrupp samt anpassad studiegång
fr o m v 45 för pojke i år 9 vid Vedebyskolan.
Beslut om undervisning i SVA, EN, MA och SO förlagd
till särskild undervisningsgrupp samt anpassad studiegång
fr o m v 45 för pojke i år 9 vid Vedebyskolan.
Beslut om undervisning i SV, EN, MA, SL, BL, SO samt
delar av FY, KE och BI förlagd till särskild undervisningsgrupp samt anpassad studiegång fr o m v 45 för pojke i år 9
vid Vedebyskolan.
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 vid
Vedebyskolan fr o m 051124. Eleven studerar endast
SV. EN, MA, IDH samt SO. Övriga ämnestider används
som förstärkning i dessa ämnen.
Beviljande av ledighet under tiden 2006-01-10 – 01-24
för pojke i år 8.
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Beviljande av ledighet för flicka i år 6 vid Jämjö
östra rektorsområde under tiden 2005-12-05 – 12-09
samt 2005-12-12.
Beviljande av ledighet för flicka i år 6 vid Jämjö
östra rektorsområde under tiden 2005-12-13 – 12-16,
2005-12-19 samt 2006-05-24.
Beviljande av ledighet för elev i år 8 vid Jändelskolan
under tiden 2005-12-15 – 2006-01-14.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2004.481 042
P Olsson
S Petersson
Akten

§ 113
Upplösning av nämndens reserv
I det beslut om internbudgeten som barn- och ungdomsnämnden tog den
15 december 2004, § 115 fastlades det en reserv till nämnden om 3,5 Mkr.
Reserven har bl a till uppgift att under 2005 täcka ett utökat behov av insatser
inom barnomsorgen samt att täcka oförutsedda förändringar i elevantal,
sammansättning, omflyttning m m inom rektorsområdena, vilket förvaltningschefen
har delegation för enligt ovannämnda beslut.
Under året har reserven använts till bl a socialpedagoger, effektivare lokalhantering,
projektledare Rosenholm, individintegrerade elever från särskolan samt till
arbetskläder i förskolan ca 2,5 Mkr.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att upplösa resterande belopp av nämndens reserv för att, i enlighet med reservens
uppgift, täcka ett utökat behov av insatser inom barnomsorgen samt att täcka
oförutsedda förändringar i elevantal, sammansättning, omflyttning m m inom
rektorsområdena.
----------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
________________
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2004.210 042
P Olsson
S Petersson
Kommunstyr.
Akten

§ 114
Budgetuppföljning januari-november 2005
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos slutar på +/- 0 Mkr.
Underskott prognostiseras bl a för verksamheten bemanningsteam, Säljö Barnkoloni
samt förberedelseklass. Överskott förväntas inom föräldraavgifter.
De medel som avsattes som reserv under kommunstyrelsen för skolskjuts till barn
med växelvis boende omprioriterades av kommunstyrelsen till annan verksamhet
inom kommunen. Den prognostiserade merkostnaden för denna regeländring
bedöms bli 0,9 Mkr. Under november justerades procentsatsen för 2005 års
priskompensation nedåt med 0,25 %. Dessa båda åtgärder är en osäkerhetsfaktor i
bedömningen av årsresultatet.
Rektorsområdena
Rektorsområdena bedöms, särskolan exkluderat, att sammantaget uppvisa ett
nollresultat jämfört med budget.
Investeringsbudget
Investeringsbudgeten är på totalt 5,9 Mkr för 2005. Till detta kommer 1 050 tkr som
förs över från 2004 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts, till
planerade åtgärder såsom ombyggnad trafikmiljö vid Spandelstorpsskolan,
ombyggnader vid Vedebyskolan, Rödebyskolan och Wämöskolan samt 0,8 Mkr för
inventarier vid förskoleutbyggnad under 2005.
Av nämndens investeringsbudget har till och med november månad nyttjats 5,4 Mkr
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen för januari – november 2005 samt

att

överlämna densamma till kommunstyrelsen.

----------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
________________
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P Olsson
S Petersson
A-C Östbergh
Rapport
Akten

2005.501 042
§ 115
Internbudget för 2006 samt resursfördelning till samverkansområden m fl
Budgetram 2006
I budgetdirektiven för 2006 tilldelade kommunfullmäktige barn- och ungdoms-A
nämnden en ram om 782,3 Mkr.
I kommunfullmäktiges budgetbeslut 2005-11-24 fastlades barn- och ungdomsnämndens ram för år 2006 till 782,3 mkr.
Till denna ram har positiva justeringar gjorts med netto ca 11,4 Mkr. Detta avser
till största delen kompensation för löneökningar år 2005. Utöver denna ram finns
under kommunstyrelsen centrala medel för kompensation av löneökningar 2006
med ca 3,0 % samt kompensation för prisökningar med 1,0 %.
I en särskild reserv under kommunstyrelsen finns medel reserverade för förskoleutbyggnaden 2006 med 12 Mkr.
Barn- och ungdomsnämndens nettoram för år 2006 är därmed 793,7 Mkr. I
förslaget finns inte barnomsorgsutbyggnad för år 2006 inkluderad eftersom
kostnaderna för denna kommer att begäras ur kommunstyrelsen reserv för
volymökningar.
Internbudget
Internbudgeten utgör budgetramen för alla verksamheter och budgetansvariga
förutom rektorsområden med grundskola/förskola. Resurserna till rektorsområdena
exklusive nattis, allergiförskola samt någon förskola fördelas efter en av nämnden
beslutad resursfördelningsmodell.
Reserv
Enligt beslutad resursfördelningsmodell skall en reserv budgeteras. I detta
budgetförslag har avsatts 3,5 Mkr, varav 800 tkr avsatts för socialpedagogtjänster
i en tvåårig försöksverksamhet.
Under 2006 föreslås förvaltningschefen kunna frigöra återstående reserv för
verksamhet på Rosenholmsområdet, för utökning av rektorstjänster samt för
oförutsedda effekter av demografi, elevförändringar, behov av lokalanpassning samt
för särskilda insatser av hälsofrämjande karaktär.
Statsbidrag
Från och med 2005 förändras reglerna för det särskilt riktade statsbidraget för
personalförstärkningar i skola och fritidshem (Wärnerssonpengarna). Den största
delen av detta riktade statsbidrag övergår numera till det generella statsbidraget.
Detta innebär att nämnden erhåller en ramutökning men samtidigt en extern
intäktsminskning för åren t o m 2005.
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Med anledning av detta finns det möjlighet att 2006 få statsbidrag med 6,4 Mkr (4,8
Mkr), netto 2,4 Mkr, vilket också budgeterats. Bidraget skall fördelas mellan barnoch ungdomsnämnden och utbildningsnämnden 75/25 %. Det kommer inte att finnas
någon särskild reserv för detta bidrag under kommunfullmäktige, utan 2006 års
bidrag kommer istället att hanteras som ett riktat statsbidrag och inte avräknas under
budgetåret mot kommunbidraget.
Det av regeringen förslagna statsbidraget för personalförstärkningar inom förskolan
(Hallengrenpengar) har i sin helhet beaktats, vilket innebär att 3 Mkr avsätts till
förskoleutbyggnad och 9 Mkr avsätts till personalförstärkningar inom förskolan..
Resursfördelning
Barn- och ungdomsnämnden beslöt 2000-11-22, § 116, att en ny modell skall
tillämpas för resursfördelning. Enligt denna modell sker en fördelning av medel till
de fyra samverkansområdena (Trossö, Lyckeby, Rödeby, Jämjö) samt Nättraby och
Sunnadals rektorsområde. Samverkansområdet ansvarar för att tilldelade medel
fördelas i samverkan. Till grund för resursfördelningen ligger en prognos över 2006
års planerade volymtimmar inom barnomsorgen samt antalet elever inom
grundskolan. Samma resursfördelningsprinciper tillämpas för den barnomsorg som
bedrivs i enskild verksamhet. Prognosen baseras på de uppgifter som har lämnats av
rektorsområdena och företrädare för kooperativen.
För särskolan föreslås en liknande modell som för grundskolan, dvs att resurser
tilldelas efter antalet elever inom särskolan.
Specialinstitutioner som nattis och allergiförskola föreslås fortfarande bli
anslagsfinansierade.
Den förändring av finansieringen för Resursskolorna som skedde inför år 2003
föreslås fortsätta under år 2006. 75 % anslagsfinansieras och rektorsområdena köper
platser efter ett beräknat behov 25 %.
Generella resursen
Under hösten 2004 gjorde Resursgruppen en probleminventering där fördyrande
faktorer och socioekonomiska faktorer ingår som en del. Utgångspunkten var att se
om det finns andra områden i Karlskrona kommun som har liknande behov/
problematik som Sunnadals rektorsområde.
I förslaget till internbudget 2006 kommer den förändring som genomfördes för
2005 att fortsätta gälla. Förvaltningen föreslår att den pott om 5 % eller 25 Mkr, av
de medel som avsätts i resursfördelningen till samverkansområdena , fördelas
utifrån två av de bakgrundsfaktorer som bildar Salsamodellen vid Skolverket, dvs
föräldrarnas utbildningsbakgrund samt andelen barn med utländsk härkomst.
Noggrann uppföljning av volymutvecklingen och avstämning av barnomsorgstimmar kommer att fortsätta under 2006.
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Överskott/underskott
Gamla överskott respektive underskott hanteras i budget 2006 enligt tidigare regler.
Kommentarer
I kommentarer till internbudgetförslaget belyses följande poster:
- Barn- och ungdomsnämnden samt dess administration
- Barn- och ungdomskontoret
- Särskolan
- Säljö barnkoloni
- Utvecklingscentrum/Karlskrona kompetenscentrum
- Resursskolan
- Resurscentrum
- Verksamhetsgemensamma kostnader och intäkter
- Bemanningsteam
- Skolskjutsar
- Lokaler
- Facklig tid
- Finansiella poster samt avskrivningar
- Intäkter - barnomsorgsavgifter
- Kooperativ
- Friskolor
- Samverkansområden/rektorsområden
- Rektorstjänster
- Reserv
Investeringsbudget
Nämnden har erhållit 6,5 Mkr till investeringar för 2006. Utöver dessa medel finns
en ospecificerad reserv under kommunstyrelsen för inventarier till barnomsorgsutbyggnaden 2006.
Till rektorsområdena fördelas 3,6 Mkr enligt beslutad resursfördelningsmodell med
undantag för de rektorsområden som haft ”invigning” av F-9 projekt, vilka får en
reducerad tilldelning under 3 år. för Sunnadals rektorsområde innebär detta att der
sker en reducering åren 2004-2006.
En reserv om 400 tkr budgeteras för oförutsedda behov under året..
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta:
1.att

godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för 2006

2.att

godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 2006
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3.att

godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2006

4.att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska
justeringar i internbudget och resursfördelningar
5.att ge förvaltningschefen delegation att frigöra medel 2006 ur reserv för
verksamhet på Rosenholmsområdet, för utökning av rektorstjänster samt för
oförutsedda effekter av demografi, elevförändringar, behov av lokalanpassning samt
för särskilda insatser av hälsofrämjande karaktär samt
6.att

ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per rektorsområde.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens decembersammanträde.
-------------------Kontorschefen redogör för genomförd MBL-förhandling § 11. Protokollet
delas ut till nämndsledamöterna.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) redovisar borgerliga alliansens förslag till internbudget och
yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar
1.

att godkänna Alliansens förslag till internbudget för 2006

2.

att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 2006

3.

att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2006

4.
att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga, tekniska
justeringar i interbudget och resursfördelning med anledning av Alliansens förslag
5.
att ge förvaltningschefen delegation att frigöra medel 2006 ur reserv för
oförutsedda effekter av demografi, elevförändringar, behov av lokalanpassning samt
för särskilda insatser av hälsofrämjande karaktär
6.

ge förvaltningschef delegation att godkänna budget per rektorsområde.
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Vidare redovisar Annicka Engblom (m) följande tilläggsyrkanden från borgerliga
alliansen :
1. att tillföra skolverksamheten 6 miljoner kronor ur reserven under
Kommunstyrelsen avsatta för barnomsorgsutbyggnad mm för förstärkning av
elevpengen.
2. att Resursskolan från och med 1 januari, 2006 anslagsfinansieras till 50 % och
att rektorsområdena därefter enligt egna bedömningar köper platser efter behov,
dvs. intäktsfinansiering 50 % av resterande medel.
3. att Resursskolans medelstilldelning till följd av ovan minskas med 1 Mkr och
att detta belopp tillförs skolverksamheten i form av förstärkning av elevpengen.
4. att utomstående utredare får i uppdrag att föreslå en effektivare
organisationsstruktur innefattande ledning och administration och återkomma med
förslag om dessa till nämnden i oktober 2006.
5. uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att genomföra rationalisering inom den
egna organisationen motsvarande 10 % av tilldelad budget
6. att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att med början från den 1 januari
2006 särredovisa kostnaderna för barnomsorg och grundskola.
7. att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att inom maxtaxans ram införa
en differentierad taxa med minst tre intervaller relaterad till vistelsetiden
8. att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att ta fram kvalitetskriterier för
godkännande av förskoleverksamhet samt medge fri etablering av förskolor samt
familjedaghem som uppfyller dessa
9. att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att utarbeta underlag för rätt till
ersättning för vård av eget barn om man samtidigt har omsorg om minst ett
utomstående
10. att uppräkningskoefficienten 1,75 för barn i åldern 1-3 år även tillämpas för
barn placerade i familjedaghem
11. att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att till nämnden den 21 juni
2006 återkomma med förslag om införande av barnomsorgspeng där lokalkostnaden
ingår som del
12. att uppdra åt förvaltningen att till nämnden den 21 juni 2006 återkomma med
förslag om införande av skolpeng där lokalkostnaden ingår som del.
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på
alliansens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer de två huvudförslagen mot varandra.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Votering
Votering begärs.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller borgerliga alliansens förslag röstar nej.
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), Roland
Andreasson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Jeanette Petersson (s), Kajsa Söderstrand
(s), Åsa Gyberg-Karlsson (v) och Jörgen Aronsson (s).
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m), Andreas
Reinholdsson (kd), Bo Palmgren (c), Per Gerdstigen (m) och Filip Issal (fp).
Följande avstår: Marcel Abedini (mp).
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 6 nej-röster och 1 avstår-röst
beslutat i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Reservation
Annicka Engblom (m) reserverar sig å borgerliga alliansens vägnar till förmån för
alliansens budgetförslag vilket bifogas protokollet.
Tilläggsyrkanden
Ordföranden konstaterar att borgerliga alliansens tilläggsförslag 1, 2, 3, 5 och 10
faller med anledning av att nämnden beslutat enligt tjänstemannaförslaget och ställer
därefter proposition på alliansens övriga tilläggsattsatser enligt nedan:
Tilläggsattsats 4.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå förslaget.
Tilläggsattsats 6.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå förslaget.
Tilläggsattsats 7.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå förslaget.
Tilläggsattsats 8.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå förslaget.
Tilläggsattsats 9.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå förslaget.
Tilläggsattsats 11.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå förslaget.
Tilläggsattsats 12.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå förslaget.
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Reservation
Annicka Engblom (m) reserverar sig å borgerliga alliansens vägnar till förmån för
alliansens tilläggsförslag vilket bifogas protokollet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
1.att

godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för 2006

2.att

godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 2006

3.att

godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2006

4.att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska
justeringar i internbudget och resursfördelningar
5.att ge förvaltningschefen delegation att frigöra medel 2006 ur reserv för
verksamhet på Rosenholmsområdet, för utökning av rektorstjänster samt för
oförutsedda effekter av demografi, elevförändringar, behov av lokalanpassning samt
för särskilda insatser av hälsofrämjande karaktär samt
6.att

ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per rektorsområde.

________________

Alliansens förslag till internbudget för
Barn- och ungdomsnämnden 2006

Ärende 6: Förslag till internbudget 2006

13 december 2005

Sammanfattning
Det är högst väsentligt att det ska finnas tillräckligt med resurser till skolan för att varje elev ska
kunna erbjudas en väg till goda kunskaper utifrån sina egna förutsättningar. De borgerliga
partierna har under lång tid ställt krav på ökade satsningar på skolan, vilket tyvärr inte vunnit
tillräckligt gehör hos den sittande majoriteten. Den nuvarande utvecklingen, där skolorna får klä
skott för otillräcklig medelstilldelning till barnomsorgen, anser vi vara olycklig och oacceptabel.
Det är nödvändigt att elever och föräldrar ges ett stort inflytande i skolan och därmed möjlighet
att påverka skolans utveckling. Lika nödvändigt är att skolans och barnomsorgens personal får en
verklig möjlighet att utveckla den pedagogiska verksamheten genom sin yrkesskicklighet.
Sättet som resurserna till barnomsorgen/skolan fördelas på måste vara anpassat för detta. Därför
vill vi införa barnomsorgspeng och skolpeng. Det innebär att de kommunala resurserna går direkt
till den barnomsorg/skola föräldern eller eleven valt. Det leder också till att beslutsvägarna blir
kortare samtidigt som resurserna går till enheterna istället för till central administration.
Undertecknade partier kommer att arbeta för att skapa förutsättningar för en rejäl ökning av
resurserna till skolan. Med våra förslag ger vi personalen bättre förutsättningar att få ännu mer
stimulerande arbetsmiljö och bättre förutsättningar att fortsätta sitt viktiga arbete.

Annicka Engblom (m)
2: a vice ordförande

Jan-Olof Petersson (fp)
Ledamot

Andreas Reinholdson (kd)
Ledamot

Bo Palmgren (c)
Ledamot

Barnomsorgen
Det är med stor glädje det kan konstateras att födelsetalen i kommunen är fortsatt
höga och att inflyttningen av barnfamiljer ökar. Rätten att välja barnomsorg för
föräldrarna till dessa våra minsta kommunmedborgare tillsammans med möjligheten
att starta alternativ barnomsorg ska vara grundläggande i hur verksamheten utformas
för att möta kommunmedborgarnas önskemål.
De senaste årens regeringsreformer i form av maxtaxa och rätten för arbetslösa samt
föräldralediga till 15-timmars barnsomsorg/vecka, har skapat ett oerhört stort tryck på den
nuvarande verksamheten. Kostnaderna har ökat, vistelsetiden blivit längre och barngrupperna
har blivit alldeles för stora, vilket både barn och personal far illa av.
Vi i Alliansen delar inte majoritetens uppfattning om en snabb, enbart kommunal utbyggnad av
barnomsorgen som en lösning på efterfrågan. Vi vill möjliggöra för såväl föräldrar och personal
som privata utövare att ta initiativ för att möta ett ökat behov. För öppna den möjligheten behövs
ett annat resursfördelningssystem. Genom att införa en barnomsorgspeng med möjlighet att välja
omsorg skapas långsiktiga regler. Vårt förslag till resursfördelning är att låta skattepengarna utan
omvägar gå direkt till den omsorgsform föräldrarna själva väljer.
•

Alliansen föreslår att Barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram
underlag till nämnden om införande av barnomsorgspeng samt etableringsfrihet
inom förskolan och familjedaghem.

•

Vi föreslår också en differentiering av nuvarande taxa om minst tre steg för att
på så sätt stimulera till mindre vistelsetid inom förskolan.

Det sätt som man idag räknar snittimmar på inom barnomsorgen i kombination med att andelen
små barn de senaste åren ökat markant, har på ett orimligt sätt påverkat arbetssituationen för
dagbarnvårdarna. Alliansen har hörsammat kritiken från fackligt håll om situationen och
instämmer i att den är ohållbar.
•

•

Alliansen föreslår att den regel om uppräkning i timmar (faktor 1,75) för barn 1-3 år
som gäller inom övrig barnomsorg, också ska gälla för dagbarnvårdare.
Vi föreslår även att dagbarnvårdarna ska ha rätt att räkna eget/egna barn som
placerade i hemmet.

Grundskolan
Ett avgörande problem i den svenska skolan är att kunskapsmålen har kommit i skymundan i en
trängsel av andra mål och att lärarnas kompetens och auktoritet har undergrävts. Samtidigt visar
forskning och erfarenhet att tydligt fokus på elevernas kunskapsinhämtning och goda
lärarkunskaper är avgörande för ett gott resultat. Fler elever kan lära sig mer i skolan än vad som
är fallet idag. Ingen elev ska behöva lämna grundskolan med bristande baskunskaper på grund
av bristande individanpassning. Varje elev ska därför ha rätt till den undervisning och den form
av undervisning som gör att de kan utvecklas och tillgodogöra sig grundkunskaper utifrån sina
egna förutsättningar. Skolans anpassning till den enskilde eleven har speciellt stor betydelse för
dem i behov av särskilt stöd, t.ex. barn och elever med funktionshinder, sociala problem,
bristande motivation, men också barn och elever med särskilt goda förutsättningar att lära.
Kärnan i den borgerliga skolpolitiken är därför att sätta kunskaperna i centrum.

Hur ligger det då till med elevernas kunskaper? En analys av genomsnittligt meritvärde för
eleverna i år 9, sedan det nya betygsystemet infördes 1998, visar på en liten men stadig
uppgång i riket (se tabell 1). Det ska nämnas i sammanhanget att dessa siffror gäller jämförelse
svenska skolor emellan och inte gentemot andra länders. För Karlskona kommuns skolor ser vi
tyvärr en successiv försämring av resultaten under samma period. Från att ha legat över
riksgenomsnittet vid mätningarnas början sjunker resultaten.
Tabell 1
Genomsnittligt meritvärde*
Riket
Karlskrona kommun
varav friskolorna

1998
201,2
203,6
224,2

1999
202,1
202,6
227,3

2000
202,9
200,7
225,7

2001
202,9
199,1
227,5

2002
204,5
197,2
227,7

2003
205,4
200,6
222,3

2004
206,9
200,4
225,9

* Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15, MVG=20).
Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst ett
ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och
kunskapsrelaterade betygssystemet. Uppgifter från Skolverkets statistik.

Vad beror detta på? Vi i Alliansen menar att den största förklaringen ligger i att Karlskrona
kommun sedan flera år släpar efter med ökade resurser till skolverksamheten. En andra
förklaring är att majoriteten under en lång följd av år har valt att satsa stora resurser på
utbyggnad av den kommunala barnomsorgen. Det är inte rätt att eleverna i våra skolor genom
neddragningar på resurser och därmed kvalité ska behöva klä skott för otillräcklig, statlig
medelstilldelning till barnomsorgen (maxtaxa och rätten till förskola för barn till arbetslösa och
föräldralediga). Det negativa gapet mellan kommunens totalbidrag per elev och den
genomsnittliga medelstilldelningen i riket har stadigt ökat (se tabell 2).
Tabell 2
Totalkostnad (kr/elev)
Riket
Karlskrona kommun
Differens

2000

2001

2002

2003

2004

53.400
48.300
-5.100

55.300
50.000
-5.300

59.200
52.400
-6.800

62.500
54.600
-7.900

64.700
57.200
-7.500

Detta innefattar även de tilldelade medel som avser undervisningskostnader och som alltså direkt
påverkar den enskilde eleven (se tabell 3). Med den nuvarande inriktningen i majoritetens budget
kommer detta gap att öka ytterligare. Vi i Alliansen menar att det måste vara tvärtom - det
behövs satsningar inom skolan.
Tabell 3
Undervisningskostnad (kr/elev)
Riket
Karlskrona kommun
Differens

•

2000
26.500
25.300
-1.200

2001
27.800
26.300
-1.500

2002
29.900
28.100
-1.800

2003
32.100
28.900
-3.200

2004
33.200
30.100
-3.100

Alliansen föreslår att elevpengen förstärks med sammanlagt 7,5 miljoner kronor
under 2006 så att kvalitén i undervisningen inte äventyras.

Vi föreslår vidare att Barn- och ungdomsnämnden även i skolan inför ett nytt sätt att fördela
resurserna på, där grunden för de medel en skola får baseras på det antal barn som väljer att gå
där. Vi vill på detta sätt åstadkomma korta beslutsvägar samtidigt som resurserna går direkt ut
till enheterna. Rektorerna/föreståndarna får på så sätt makten över sin ekonomi för att göra de

bedömningar och prioriteringar av de investeringar dom de anser kan och bör göras. Vi vill på
detta sätt också skapa tydliga regler för medelstilldelningen till enheterna samtidigt som
hanteringen av resurserna blir konkurrensneutral. För oss är det en självklarhet att kommunala
skolor och fristående skolor ska få verka under samma förutsättningar.
•

Alliansen uppdrar åt Barn- och ungdomsförvaltningen att till nämnden den 21
juni 2006 återkomma med förslag om införande av skolpeng där lokalkostnaden
ingår som del

•

För att tydliggöra medelstilldelningen till grundskolan respektive barnomsorgen
föreslår Alliansen att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att från och
med den 1 januari 2006 särredovisa kostnaderna för de båda verksamheterna.

Alliansen har tidigare kritiserat fördelningen mellan anslags- respektive intäktsfinansieringen till
Resursskolan. Vi anser att medlen skolorna har till förfogande för barn med särskilda behov till
fullo ska ligga inom respektive skolas budget. Därmed även avgörandet om dessa medel ska
användas för att anlita Resursskolans eller annans tjänster eller om satsning inom den egna
verksamheten ska göras.
•

Alliansen föreslår därför att Resursskolan från och med 1 januari 2006
anslagsfinaniseras till 50 % och att rektorsområdena därefter enligt egna
bedömningar köper platser efter behov

•

Vidare föreslår vi att Resursskolans medelstilldelning till följd av ovan minskas
med 1 Mkr och att detta belopp tillförs skolverksamheten i form av förstärkning
av elevpengen.

Organisation och resursfördelning
Från Alliansen har vi har länge efterlyst en ordentlig genomlysning av nuvarande
organisationsstruktur för att finna mer effektiva och flexibla sätt att bedriva verksamheten.
Alliansen förespråkar modellen om en starkt decentraliserad verksamhet med en mindre
omfattande central ledning. Vi anser att detaljorganisationen av skolan inte är en politisk fråga
att lösa. Alliansen vänder sig därför starkt emot majoritetens förslag till förändringar inom Trossö
och Wämö rektorsområden, förutom avseende Rosenfeldtskolan. Förslaget är inte
konsekvensbelyst och inte heller förankrat bland elever, föräldrar och personal. Förslaget
innehåller inte heller ett enda ord om hur särskolans verksamhet i upptagningsområdet påverkas.
Detta odemokratiska tillvägagångssätt går stick i stäv mot Alliansens idé av hur skolutveckling
bör gå till. Varje enhet måste kunna, inte bara på pappret utan i praktiken, styra över sin
resursanvändning och lägga upp verksamheten med ledning av de mål som finns uppsatta.
Ett decennium efter stråkmodellens införande råder det dock fortfarande otydlighet ute i
verksamheten vad det gäller uttalad ledningsstruktur och ansvarsfördelning. Något som både
kostar pengar och som är högst avgörande för utvecklingen av verksamheterna. Vi är av den
meningen att det som grundprincip bör finnas en rektor för varje skola och en föreståndare för
varje förskola. Undantag skulle kunna göras för mindre enheter, där man kan vara rektor för flera
sådana. Undantag kan även göras för glesbygdsskolor, där andra lösningar kan vara att föredra.
•

Vi yrkar att utomstående utredare får i uppdrag att föreslå en effektivare
organisationsstruktur innefattande ledning och administration och återkomma
med förslag om dessa till nämnden i oktober 2006.

Förändringarna av ledningsstrukturen enligt Alliansens förslag föreslås ske i och med
halvårsskiftet 2007.

Barn och ungdomsförvaltningen internbudget för år 2006

(Tkr)
Verksamhet
100 Barn- och ungdomsnämnden

1 099

Budget 06
s,v,mp
1 000

Budget 06
Alliansen
1 000

Differens
A – s,v,mp
0

130 Nämndsadministration

1 625

1 814

1 814

0

400 Barn- och ungdomskontor

6 492

6 508

5 857

- 651

25 511

26 742

26 742

0

460 Säljö

659

764

764

0

462 Utvecklingscentrum

841

1 171

1 171

0

463 Resursskolan

2 862

2 878

1 878

- 1000

464 Resurscentrum

4 049

4 141

4 141

0

470 Vht gemensamma kostnader

19 944

14 556

14 556

0

472 Skolskjutsar

17 100

16 730

16 730

0

122 172

121 922

121 922

0

474 Bemanningsteam

2 056

2 326

2 326

0

490 Facklig tid

2 155

2 155

2 155

0

950 Finansiella poster

5 700

5 700

5 700

0

-34 938

-37 050

-37 050

0

0

0

-6 000

-6 000

30 500

30 331

30 331

0

Resursförd. till grundskola

622 961

624 811

632 642

7 651

(Resursförd. till grundskola och barnomsorg)

653 461

655 142

662 793

7 651

-7 200

-2 400

-2 400

0

-19 260

-19 504

-19 504

0

-3 043

-3 057

-3 057

0

300

300

300

0

1 % avsättning

-1 684

0

0

0

Reserv

1 642

2 700

2 700

0

450 Särskola

473 Lokaler

410-413 Barnomsorgsavgifter
Reserv under Kommunstyrelsen
Kooperativ barnomsorg

Wärnerssonpengar
Statsbidrag, maxtaxereformer
Statsbidrag, kvalitetssäkring
Nystart av barnomsorgsavdelningar

Budget 05

Yrkanden
Alliansen yrkar:
1.

att godkänna Alliansens förslag till internbudget för 2006

2.

att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 2006

3.

att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2006

4.

att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga, tekniska justeringar i
interbudget och resursfördelning med anledning av Alliansens förslag

5.

att ge förvaltningschefen delegation att frigöra medel 2006 ur reserv för
oförutsedda effekter av demografi, elevförändringar, behov av
lokalanpassning samt för särskilda insatser av hälsofrämjande karaktär

6.

ge förvaltningschef delegation att godkänna budget per rektorsområde

Tilläggsyrkande:
1.

att tillföra skolverksamheten 6 miljoner kronor ur reserven under Kommunstyrelsen
avsatta för barnomsorgsutbyggnad mm för förstärkning av elevpengen.

2.

att Resursskolan från och med 1 januari, 2006 anslagsfinaniseras till 50 % och att
rektorsområdena därefter enligt egna bedömningar köper platser efter behov, dvs.
intäktsfinansiering 50 % av resterande medel.

3.

att Resursskolans medelstilldelning till följd av ovan minskas med 1 Mkr och att
detta belopp tillförs skolverksamheten i form av förstärkning av elevpengen.

4.

att utomstående utredare får i uppdrag att föreslå en effektivare
organisationsstruktur innefattande ledning och administration och återkomma med
förslag om dessa till nämnden i oktober 2006.

5.

uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att genomföra rationalisering inom den egna
organisationen motsvarande 10 % av tilldelad budget

6.

att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att med början från den 1 januari
2006 särredovisa kostnaderna för barnomsorg och grundskola.

7.

att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att inom maxtaxans ram införa en
differentierad taxa med minst tre intervaller relaterad till vistelsetiden

8.

att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att ta fram kvalitetskriterier för
godkännande av förskoleverksamhet samt medge fri etablering av förskolor samt
familjedaghem som uppfyller dessa

9.

att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att utarbeta underlag för rätt till
ersättning för vård av eget barn om man samtidigt har omsorg om minst ett
utomstående

10.

att uppräkningskoefficienten 1,75 för barn i åldern 1-3 år även tillämpas för barn
placerade i familjedaghem

11.

att uppdra åt Barn- och ungdomsförvaltningen att till nämnden den 21 juni 2006
återkomma med förslag om införande av barnomsorgspeng där lokalkostnaden ingår
som del

12.

att uppdra åt förvaltningen att till nämnden den 21 juni 2006 återkomma med
förslag om införande av skolpeng där lokalkostnaden ingår som del

14 december 2005 17

2005.492 611

P Olsson
S Ohlsson
Kommunstyr.
Utbildn nämnd
Tekn nämnd
Tekn förv.
Akten

§ 116
Skolutveckling inom Trossö och Wämö rektorsområden
Kommunfullmäktiges beslutade den 23-24 november 2005, § 176
att uppdra till utbildningsnämnden, barn- och ungdomsnämnden och tekniska
nämnden att i samarbete presentera förslag kring utveckling av Trossöskola m.fl. i
enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att till barn- och ungdomsnämnden i januari 2006 återkomma med förslag till fortsatt arbete omkring dessa
projekt.
Arbetsutskottet begär kompletterande handlingar från kommunfullmäktige, vilka
kommer att sändas ut till nämnden.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens decembersammanträde.
----------------------Protokollsanteckning
Borgerliga alliansen meddelar att de avstår från att delta i beslutet.
Yrkanden
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar följande tilläggsattsats:
att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att i förslaget presentera hur elever,
personal och föräldrar skall få ett brett och reellt inflytande i utvecklandet.
Kajsa Söderstrand (s) yrkar följande tilläggsattsats:
att uppdra åt förvaltningen att undersöka effekterna av barn i blandade åldrar ur ett
psykosocialt perspektiv, gärna med hjälp av lärarhögskolorna.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer proposition på Åsa Gyberg-Karlssons tilläggsyrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla förslaget.
Ordföranden ställer proposition på Kajsa Söderstrands tilläggsyrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att till barn- och ungdomsnämnden i januari 2006 återkomma med förslag till fortsatt arbete omkring dessa
projekt
att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att i förslaget presentera hur elever,
personal och föräldrar skall få ett brett och reellt inflytande i utvecklandet samt
att uppdra åt förvaltningen att undersöka effekterna av barn i blandade åldrar ur ett
psykosocialt perspektiv, gärna med hjälp av lärarhögskolorna.
Särskilt yttrande
Borgerliga alliansen lämnar särskilt yttrande, vilket bifogas protokollet.
________________

Barn- och ungdomsnämnden
Ärende 7: Skolutveckling Trossö-Wämö

2005-12-14

Särskilt yttrande
Angående förslag kring framtida utveckling av rektorsområdena Trossö och Wämö är vi i Alliansen till
fullo överens om att prioritera en satsning på Rosenfeldtsskolan som en F-6 skola. Vi avvisar däremot
förslagen om att placera grundskoleelever år 7-9 på Ehrensvärdska skolan samt nedläggning av
Tullskolan och överflyttande av eleverna till Wämöskolan. Förslaget är inte konsekvensbelyst och inte
heller förankrat bland elever, föräldrar eller personal. Förslaget innehåller inte heller ett enda ord om
hur särskolans verksamhet i upptagningsområdet påverkas. Vi anser att detta tillvägagångssätt är
olyckligt och att det går stick i stäv mot Alliansens idé om hur skolutveckling bör gå till.

Annicka Engblom (m)
Bo Palmgren (c)
Filip Issal (fp)
Andreas Reinholdson (kd)
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2005.286 609
S Petersson
§ 117
A Ottosson
Yttrande över motion angående dagbarnvårdares rätt att räkna in egna
Kommunfullm. barn i barngrupperna m m
Akten
Kristdemokraterna har inkommit med motion angående dagbarnvårdares rätt att
räkna in egna barn i barngruppen och få likvärdig ersättning för dem.
Kristdemokraterna vill att dagbarnvårdare skall få räkna in sina egna barn i
barngruppen och få likvärdig ersättning för dem. Motionären betonar vikten av att
kommunen har ett brett utbud av barnomsorg så att föräldrar kan välja den form som
passar dem och deras barn bäst. Enligt motionären är familjedaghem, med sina små
barngrupper, en bra omsorgsform och ett komplement till förskolorna. Genom att ge
dagbarnvårdarna rätt till ersättning för sina egna barn vill motionären bryta den
negativa trenden för dagbarnvårdarna som stadigt minskat i Karlskrona kommun.
Motionären skriver att de skulle få ersättning för att ta hand om sina egna barn
samtidigt som de skulle betala vanlig omsorgsavgift för dem. Enligt motionären
skulle detta vara mer förenligt med likställdhetsprincipen än dagens system.
Med stöd av vad som anförs i motionen föreslår Kristdemokraterna
att Karlskrona kommun låter dagbarnvårdarna få räkna in sina egna barn i
barngruppen och att de får ersättning för detta.
Förslag till yttrande
I förslag till yttrande redovisas hur skollagen reglerar förskoleverksamheten och
i vilken form den skall bedrivas. Förskoleverksamhetens uppgift är att genom
pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran och omvårdnad.
För bedrivande av förskoleverksamhet ska det finnas personal med sådan utbildning
eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan
tillgodoses. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och
lokalerna ska vara ändamålsenliga. Verksamheten ska utgå från varje barns behov.
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling
ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver.
I motionen föreslås att dagbarnvårdare skall få räkna in sina barn i barngruppen och
få ersättning som dagbarnvårdare. Oavsett om det som avses i motionen ska
organiseras som familjedaghem eller enbart avser att via arvode/lön ersätta enskilda
familjer som tar hand om egna och andras barn så finns det ett antal frågeställningar
som bör utredas.
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Följande är exempel på frågeställningar som behöver utredas beroende på hur den
föreslagna omsorgsformen ska organiseras.
- anställning; anställningsform, LAS, lönesättning, utbildning, lämplighetsprövning
- administration och ansvar för verksamheten; anställning, placering av barn,
utbetalning av löner/arvoden, tillsyn, kvalitetskontroll, avgift, bedömning av volym,
krav att ta emot extrabarn
- verksamheten; krav på lokaler/hemmet, försäkringar, tillgång till lokal för gruppverksamhet, deltagande i gruppverksamhet.
Sammanfattning
Förslaget i motionen kan innebära deltidslösningar som är jämförbart med en
kommunal vårdnadsersättning. Motionen ger inte en klar bild av om man avser
dagbarnvårdare enbart för egna barn eller om man avser att det skall ställas krav på
att även ta emot andra barn i barngruppen.
För att ta ställning till om det som föreslås i motionen kan genomföras, som ett
alternativ till övrig förskoleverksamhet, krävs ett omfattande utredningsarbete.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta
att till kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan samt föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens decembersammanträde.
-----------------------Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att till kommunfullmäktige yttra sig enligt ovan samt föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
________________
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A Ottosson
Policy
Akten

2005.380 026
§ 118
Jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen år 2006
Planen gäller från 2006-01-01 t.o.m. 2006-12-31. Planen har behandlats i
samverkansgruppen 2005-12-06.
Antal anställda
Inom barn- och ungdomsförvaltningen är 1934 personer varav 1640 kvinnor och
294 män.
Jämställdhetsansvarig
Förvaltningschefen, funktionsansvariga chefer, rektorer samt övriga chefer är
jämställdhetsansvariga för respektive ansvarsområde.
Jämställdhetsombud
Varje verksamhet inom rektorsområdena ska ha minst ett jämställdhetsombud.
MÅL 1.
Tillväxt
Utbudet av barnomsorg ska vara sådant att det underlättar förvärvsarbete för kvinnor
och för män. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ska tillhandahållas i den
omfattning det behövs.
Mål: För barn- och ungdomsnämndens verksamhet gäller full behovstäckning.
Åtgärder och ansvarig för detta mål redovisas.
MÅL 2.
Sysselsättning
Mål: Arbetsmiljön och arbetsförhållandena ska vara sådana att barn- och
ungdomsförvaltningen som arbetsgivare inte diskriminerar någon p.g.a. kön.
Åtgärder och ansvarig för detta mål redovisas.
Mål: Barn- och ungdomsnämnden ska verka för jämställdhetsprogrammets
målsättning att skapa en positiv attityd till föräldraledighet och verka för att
kvinnor och män ska kunna kombinera förvärvsarbete med familj.
Åtgärder och ansvarig för detta mål redovisas.
Mål: All form av diskriminering och kränkande behandling som grundar sig på
sexism och kön ska särskilt uppmärksammas och motverkas.
Åtgärder och ansvarig för detta mål redovisas.
Mål: Främja jämn könsfördelning mellan kvinnor och män.
Åtgärder och ansvarig för detta mål redovisas.
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Mål: Inom förvaltningen ska kvinnor och män ha lika lön för lika eller likvärdigt
arbete. Arbetsvärderingen kommer att vara en av de faktorer som påverkar
kommunens framtida lönesättning.
Åtgärder och ansvarig för detta mål redovisas.
MÅL 3.
Jämställdhet i verksamheten
Jämställdhetsfrågorna är särskilt angelägna för barn- och ungdomsnämndens
ansvarsområde eftersom arbetet med barn och ungdomar lägger grunden för
kommande generationers attityder och värderingar.
Flickor, pojkar, kvinnor och män ska ges lika möjlighet till personlig utveckling.
Karlskrona ska bli ledande i arbetet med jämställdhet inom barnomsorg och
utbildning.
Barn- och ungdomsförvaltningen ska arbeta för att uppnå huvudmålet att kvinnor och
män ska ha samma rättigheter och utvecklingsmöjligheter i fråga om arbete och
anställningsvillkor.
Mål: All personal ska känna till och arbeta efter jämställdhetsplanen och de direktiv
om jämställdhetsarbete som skolplanen omfattar.
Åtgärder och ansvarig för detta mål redovisas.
Mål: Barn- och ungdomsnämnden vill medverka till att skapa förskolor, fritidshem,
familjedaghem och skolor som genomsyras av principen att flickor och pojkar har
samma förutsättningar att utveckla förmågor och intressen utan begränsningar.
Målet är att alla i förvaltningen ska ha kunskaper som ger ett jämställdhetsperspektiv
i arbetet.
Åtgärder och ansvarig för detta mål redovisas.
MÅL 4.
Makten
Av totalt 40 rektorer är 24 kvinnor och 16 män. Chefer för förvaltningens fem
funktioner är tre kvinnor och två män.
Av barn och ungdomsnämndens totalt 28 ledamöter och ersättare är åtta kvinnor och
16 män. Fyra poster är vakanta. På ordförandeposten finns en man och som 1:e
respektive 2:e vice ordförande finns en man och en kvinna.
Mål: Jämn fördelning mellan kvinnor och män i chefsbefattningar.
Åtgärder och ansvarig för detta mål redovisas.
Uppföljning
Uppföljning av jämställdhetsplanen ska göras i samband med revidering av planen
samt redovisas i förvaltningens verksamhetsberättelse.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att beslut i ärendet fattas på nämndens
decembersammanträde.
-----------------------
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Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar att orden ”rådande könsmaktsordning” strykes.
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till Annicka Engbloms yrkande samt yrkar att
följande text under MÅL 4 strykes:” Av barn och ungdomsnämndens totalt 28
ledamöter och ersättare är åtta kvinnor och 16 män. Fyra poster är vakanta. På
ordförandeposten finns en man och som 1:e respektive 2:e vice ordförande finns en
man och en kvinna.”
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på Annicka
Engbloms förslag att stryka ordet könsmaktsordning.
Kajsa Söderstrand (s) yrkar avslag på Annicka Engbloms förslag.
Bo Palmgren (c) tillstyrker Annicka Engbloms yrkande.
Andreas Reinholdsson (kd) biträder Annicka Engbloms förslag.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att tjänstemannaförslaget är huvudförslag och ställer
proposition på detta.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Därefter ställer ordföranden proposition på Annicka Engbloms ändringsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå yrkandet..
Ordföranden ställer proposition på Johan Elofssons ändringsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå yrkandet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

fastställa Jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen för år 2006.

Reservation
Borgerliga alliansen reserverar sig till förmån för egna förslag.
________________
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2005.503 619
A Ottosson
Rektorer
Rektorsass
Adm centrum
Plan funkt
Akten

§ 119
Regler och tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg
Nuvarande regler och tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg reviderades senast 2004-07-01. Det föreligger behov av att
förtydliga och i vissa fall ändra i regleringen.
ALLMÄNT
1. Tillägg
I familjer där barn inte är de sammanboendes gemensamma är det vårdnadshavarens
behov av barnomsorg som styr oavsett om sambon i familjen är arbetslös eller
föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn.
PLACERING
2. Förtydligande
Barn ges förtur till samma förskola eller familjedaghem som syskon är placerat i.
För barn vars syskon byter omsorgsform till fritidshem i augusti gäller förtur till
placering fram t o m 30 april.
UPPSÄGNING OCH ÖVERFLYTTNING
3. Ändring:
Vid överflyttning till enskild förskoleverksamhet gäller två månaders uppsägningstid
under vilken avgift tas ut.
Den skrivning som f.n. finns i reglerna lyder: ”Vid överflyttning till enskild
verksamhet gäller två månaders uppsägningstid under vilken avgift tas ut”. När det
gäller överflyttning till enskilt fritidshem föreslås ändring enligt punkten 4.
Det innebär att om barn tas emot innan uppsägningstidens utgång, så betalar
föräldern avgift till den enhet där barnet har sin placering under uppsägningstiden.
Det strider emot maxtaxan om mottagande enhet också tar ut avgift under denna
period.
4. Tillägg med anledning av punkten 3
Vid överflyttningar mellan fritidshem; enskilda såväl som kommunala, krävs inte två
månaders uppsägning.
Detta blir aktuellt vid skolplacering som innebär byte av fritidshem.
Mellan kommunala enheter fungerar det idag enligt ovan. Kravet på uppsägning tas
bort för överflyttningar mellan kommunala och enskilda fritidshem i de fall föräldrar
inte haft möjlighet att säga upp barnets plats med två månaders varsel.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att godkänna redovisade tillägg, förtydligande och ändringar till regler och
tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Karlskrona
kommun.
---------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
_________________

14 december 2005 26

2003.46 001
Å GybergKarlsson
I Bergström
Akten

§ 120
Val av ledamot i arbetsutskottet
Arto Valtonen (v) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och
ungdomsnämnden och därmed har även uppdraget som ledamot i barn- och Akten
ungdomsnämndens arbetsutskott blivit vakant.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens decembersammanträde.
-------------------Förslag
Ordföranden föreslår att Åsa Gyberg-Karlsson (v) väljs till ledamot i arbetsutskottet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att välja Åsa Gyberg-Karlsson (v) till ledamot i barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott.
______________
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I Bergström
Berörda
områden
Akten

§ 121
Val av kontaktpolitiker
Då Arto Valtonen (v) avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och
ungdomsnämnden har därmed uppdraget som kontaktpolitiker i Lyckeby
rektorsområde inkl särskolan, Fyruddens skola, Mariagårdens förskola i Lyckeby,
Skärgårdens Montessoriföräldrakooperativ, Skutan föräldrakooperativ, Friskolan
Svettpärlan och Karlskrona Montessorifriskola blivit vakant.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens decembersammanträde.
-------------------Förslag
Ordföranden föreslår att Åsa Gyberg-Karlsson (v) väljs till kontaktpolitiker efter
Arto Valtonen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar välja Åsa Gyberg-Karlsson till kontaktpolitiker
i Lyckeby rektorsområde inkl särskolan, Fyruddens skola, Mariagårdens förskola i
Lyckeby, Skärgårdens Montessoriföräldrakooperativ, Skutan föräldrakooperativ,
Friskolan Svettpärlan och Karlskrona Montessorifriskola.
_______________
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I Bergström

§ 122
Kurser och konferenser
Sunnadalsskolan och Marinmuseet bjuder in till konferens i Karlskrona den 9-10 maj
2006 på temat ”Många modiga möten”.
Beslut om deltagande sker på nämndens decembersammanträde.
----------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anmälan till konferensen skall göras
till Ingrid Bergström för samordning av deltagandet.
_____________
I samarbete med Reggio Emilia Institutet anordnas pedagogdagar den 7-8 april 2006
med temat ”Att arbeta i projekt med fokus på ljus”.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anmälan till konferensen skall göras till
Ingrid Bergström för samordning av deltagandet.
_____________
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2005.508 282
P Olsson
S Ohlsson
Akten

§ 123
Övriga ärenden
1.
Förhyrning av förskolelokaler i kv Adlersten
Barn- och ungdomsförvaltningen har för avsikt att etablera förskoleverksamhet med
en avdelning i kv. Adlersten. Den aktuella ytan har tidigare förhyrts av annan
förvaltning.
Då hyrestiden kommer att överstiga 1 år föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta
att förvaltningschefen får i uppdrag att på delegation teckna ett 3-års kontrakt med
Karlskronahem.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att förvaltningschefen får i uppdrag att på delegation teckna ett 3-års kontrakt med
Karlskronahem.
--------------------Förvaltningschefen redovisar kostnadsläget i nuläget och att inga beslut kommer
att fattas om förhyrning om det visar sig att de åtgärder som behöver göras inte
håller sig inom ramen för förhyrning av förskolelokaler.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att förvaltningschefen får i uppdrag att på delegation teckna ett 3-års kontrakt med
Karlskronahem.
___________________
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2.

Utbyggnad i Strömsberg

Bo Palmgren (c) ställer frågor om utbyggnaden i Strömsberg.
Förvaltningschefen ger en redovisning i ärendet.
_________________
3.

Rektorstjänst i Rödeby

Johan Elofsson (m) ställer frågor om hur rektor Birgitta Strelerts anställning
påverkas framöver med anledning av åtaganden på Rosenholm.
Förvaltningschefen meddelar att Birgitta Strelert är tjänstledig under 2006
för att jobba 50 % för förvaltningen bl a med prova på verksamhet på Rosenholm
och 50 % för kommunledningsförvaltningen med Sportcollege.
__________________
4.

Förskola i kyrkans regi

Johan Elofsson (m) tar upp frågan om intresset för en framtida förskola i kyrkans
regi i Rödeby, med anledning av att kyrkoherden i Rödeby skickat förfrågan till
föräldrar i området.
Förvaltningschefen redovisar barn- och ungdomsnämndens och förvaltningens
ställningstagande i frågan.
__________________
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§ 124
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2005.234 042
§ 209
Tidplan för ekonomisk rapportering
och personaluppföljning för Karlskrona
kommunkoncern år 2006.

Kommunstyrelsen

2005.497 005
§ 210
Ny prissättning av IT-miljön i Karlskrona
kommun.

Kommunfullmäktige

2005.101 102
§ 149
Avsägelser av kommunla uppdrag.
Arto Valtonen (v) har avsagt sig uppdraget
som ledamot i barn- och ungdomsnämnden.

Kommunfullmäktige

2005.101 102
§ 150
Kommunala val
Åsa Gyberg-Karlsson (v) utses till ledamot
i barn- och ungdomsnämnden.

Kommunfullmäktige

2005.445 026
§ 153
Friskvårdspolicy för Karlskrona
kommunkoncern.

Kommunfullmäktige

2005.204 004
§ 158
Balansförteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag den
1 september 2005.

Kommunfullmäktige

2005.171 608
§ 169
Svar på motion om flexibla skollov.
Kommunfullmäktige bifaller motionen.
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Kommunfullmäktige

2005.180 620
§ 170
Svar på medborgarförslag om att inbjuda
pensionärer att medverka i skolans verksamhet.
Kommunfullmäktige beslutar att
medborgarförslaget skall anses besvarat.

Kommunfullmäktige

2005.101 102
§ 177
Avsägelser av kommunala uppdrag
Kerstin Frändebo (c) och Anna Sandell (s)
har avsagt sig uppdraget som ersättare i
barn- och ungdomsnämnden.
Kerstin Ekberg Söderbom (fp) har avsagt
sig uppdraget som ledamot i barn- och
ungdomsnämnden.

Kommunfullmäktige

2005.132 719
§ 186
Svar på motion om Offensiv för ett
barnsligt Karlskrona, tydlig politisk vilja.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att varje förvaltning skall redovisa kortsiktiga och långsiktiga mål
2. att i övrigt avslå motionen.

Kommunfullmäktige

2005.220 619
§ 187
Svar på motion om Offensiv för ett
barnsligt Karlskrona, det skall synas vad vi
gör/inte gör.
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Kommunfullmäktige

2005.135 719
§ 188
Svar på motion om Offensiv för ett
barnsligt Karlskrona, barn som kunskapskällor.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att barn och unga används som kunskapskällor när statistik som rör barn och unga
tas fram samt
2. att i övrigt avslå motionen.
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Kommunfullmäktige

2005.133 719
§ 189
Svar på motion om Offensiv för ett
barnsligt Karlskrona, Utbildningsinsatser.
Kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka punkt 1 och 2 i motionen
som avser kontinuerlig information och
utbildning
2. att avslå punkt 3 i motionen avseende
utbildning i ”barnkunskap” till vissa
grupper.

Arbetsmiljöverket

2005.476 290
Besked efter resultat av inspektion av
förskolorna Paradiset och Tallet.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

2002.92 611
Hovrättens domslut i mål angående
arbetsmiljöbrott m m.

Karlskrona kommun/Landstinget
Blekinge

2005.370 026
Information om ”Möjligheternas Hus”
- Samverkan mellan Karlskrona kommun
och landstinget Blekinge.

Kommunledningsförvaltningen

2005.326 009
Information om användandet av Volontärbyrån.

Lokala skolstyrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde den 20 oktober
2005.

Utbildningsförvaltningen

Läsårstider 2006/2007 för Karlskrona
kommuns gymnasieskolor.

Tekniska nämnden

Sammanträdesplan för år 2006.

Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2005.369 214
Yttrande i samrådsskedet över detaljplan
för Hästö 2.2.
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Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2005.381 214
Yttrande i samrådsskedet över planprogram
för fd Mastens festplats.

Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2005.406 214
Yttrande i samrådsskedet över detaljplan
för Flundran 3, Saltö.

-----------------------Barn- och ungdomsnämnden tar del av redovisningen och lägger meddelandena
till handlingarna.
_________________
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§ 125
Tack och julhälsningar
Ordföranden tackar avgående ledamoten Kerstin Ekberg-Söderbom (fp) för
ett gott arbete i nämnden och överlämnar blomma och bokgåva.
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och ersättare för ett bra samarbete och
ett gott klimat i nämnden. Han önskar samtliga en riktigt God jul och ett Gott
Nytt År.
Ordföranden tackar även tjänstemännen och framför ett tack till all personal för ett
gott arbete under det gångna året samt önskar samtliga en skön och avkopplande
helg.
Förvaltningschefen tackar på förvaltningens vägnar ordföranden och nämndsledamöter för ett gott samarbete och önskar samtliga en God jul och ett Gott Nytt År
samt önskar samtliga framgång under valåret.
Annicka Engblom framför oppositionens tack till ledamöterna för ett genomtrevligt
samarbete och önskar en God Jul. Hon framför en speciell julhälsning till
ordföranden som skickligt leder nämnden samt ett tack personalen med
önskan om en God Jul.
__________________

25 januari 2006

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 25 januari 2006-02-06
1.

Aktuell information
1. Redovisning av nyckeltal och sjuktal
2. Köredovisning
3. Information om projektorganisation – skolutveckling Trossö-Wämö
4. Attitydundersökning om föräldrar uppfattning av kvalitet i förskolan
år 2005
5. Verksamhetsplan för skolhälsovården

2.

Delegeringsärenden

3.

Förslag om delegering till arbetsutskottet av bokslut 31 december 2005

4.

Förslag om delegering till arbetsutskottet av yttrande över laglighetsprövning av bidrag till friskolor

5.

Skolutveckling Trossö-Wämö

6.

Etablering av förskola i Rödeby, Johannesberg

7.

Projektring av ny förskola i Bastasjö

8.

Fyllnadsval i lokala styrelsen i Sturköskolan, Jämjö västra rektorsområde

9.

Kurser och konferenser
- Många Modiga Män

10.

Övriga ärenden
1. Förslag om extra arbetsutskott i anslutning till utbildningsinspektion
2. Förslag om extra arbetsutskott angående betygsfrågor
3. Barnomsorg på Trossö
4. Barnomsorg i Spjutsbygd

11.

Meddelanden

25 januari 2006
Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 – 12.30

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Jeanette Petersson (s)
Kajsa Söderstrand (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Andreas Reinholdsson (kd)
Bo Palmgren (c)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

Tjänstgörande ersättare

Mats Fagerlund (s)

Ersättare

Claes Nedfors (s)

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Solvig Ohlsson
Anita Ottosson
Lena Dehlin
Britt-Christine Arnesson
Ingrid Bergström

Utses att justera

Andreas Reinholdsson

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
frånv kl 10.15-11.10

t o m kl 11.15 föredragning

barn- och ungdomschef
kanslichef
planeringschef
pedagogisk samordnare
personalsekreterare
personalsekreterare
nämndsekreterare

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2006-02-07 kl 11.30
Underskrifter

Sekreterare

__________________________________

Ordförande

__________________________________

Justerare

__________________________________

Paragrafer 1 - 11

_______________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-02-08
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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§1
Aktuell information
Dnr 2005.119 026
1.
L Dehlin
B-C Arnesson
Akten

Redovisning av nyckeltal och sjuktal

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

S Ohlsson
Akten

2.

Köredovisning

Köredovisning t o m december månad 2005 redovisas. Redovisningen omfattar
samtliga rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 år
är 36 barn. Samtliga har dock erbjudits plats utom ett fåtal som ej fått erbjudande
om plats pga sena ködatum, hitflyttning från annan kommun mm. Framtida känd
väntelista t o m september månad 2006 är 402 barn, varav 55 till kooperativ. Många
barn övergår från förskola till skolbarnsomsorg i augusti och detta underlättar vid
planering av platser.
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Av den totala kön fram t o m september månad 2006 önskar 51 placering under
arbetslöshet och 7 placering under föräldraledighet. Dessutom finns 2 barn i passiv
kö.
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 4 barn och framtida känd väntelista t o m
september månad 2006 är 14 barn, varav 1 till kooperativ.
För 2 barn önskas placering under arbetslöshet. Dessutom finns 10 barn i passiv kö.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
________________
2005.492 291
P Olsson
Akten

3.

Information om projektorganisation – skolutveckling Trossö-Wämö

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

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

5.

Verksamhetsplan för skolhälsovården

Anja Eklund redovisar den verksamhetsplan som upprättats för skolhälsovården.
Verksamhetsplanen omfattar Förskoleklass - Grundskola – Särskola.
Organisation/styrning
Skolhälsovården och dess personal har sin organisatoriska placering enligt följande:
Skolsköterskor tillhör respektive rektorsområde. Rektor har det operativa
chefsansvaret vilket omfattar bl.a. personalansvar, arbetsmiljöansvar, budgetansvar.
Skolläkaren finns tillgänglig för samtliga rektorsområden, undantaget östra
kommundelen som har avtal med primärvården.
Verksamhetschef för skolhälsovården är utvecklingschefen. Verksamhetschefen
utövar chefsansvar för skolläkaren. Verksamhetschefen ansvarar i frågor gällande
patientsäkerhet, kvalitetssäkring samt kostnadseffektiv arbetsordning/rutiner.
I skriftlig överlåtelse har visst ansvar övergått till skolläkaren eller samordnande
skolsköterska.
Verksamhetschefen har att utforma och fastställa ett ändamålsenligt kvalitetssystem
samt verksamhetsplan. För detta ansvar finns till verksamhetschefens stöd en
samordnande skolsköterska som bistår bland annat för information och utvecklingsområden.
Tillsynsmyndighet för skolhälsovården är Socialstyrelsen
Skolhälsovårdens övergripande uppdrag och funktion definieras i skollagen
kap 14 § 2.
Ett antal styrdokument påverkar skolhälsovårdens verksamhet.
Hälsofrämjande insatser där elevernas fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljö och
livsstilsrelaterade hälsorisker t.ex. viktproblem, stress, missbruk är prioriterade
områden.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt elever som har svårigheter i skolarbetet där den
samlade kompetensen inom elevhälsoområdet ska samarbeta.
Skolhälsovården omfattar de medicinska insatserna inom elevhälsan – i vid
bemärkelse.
Målsättning 05/06
Skolhälsovården skall
- arbeta preventivt, aktivt söka och tillämpa nya kunskap och nya metoder
- utveckla samarbetet med externa parter
- utveckla metoder för att analysera resultat, screening, hälsoprofil m m
Verksamhetsplanen skall revideras 1 gång per år.
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Anja Eklund informerar vidare om att Grazyna Sandahl anställts som ny skolläkare.
Avtalet gäller tre terminer. Grazyna Sandahl har alla grundskolor som arbetsområde,
med undantag av Jämjö samverkansområde som har skolläkare via vårdcentralen.
Barn- och ungdomsnämnden ställer frågor bl om sexualundervisning, rutiner vid
elevers byte av skola, patientsäkerhet, skolläkarens arbetsuppgifter, kompetenskrav
för skolsköterskorna m m.
Anja Eklund ger svar på de olika frågeställningarna.
Barn- och ungdomsnämnden tar informationen till protokollet.
_______________
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§2
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Lönetillägg som vik samordnande rektor i Jämjö samverkansområde under tiden 2006-01-11 – 2006-03-31.

2005.500 024

Lönetillägg för vik samordnande rektor i Jämjö samverkansområde under tiden 2006-01-01 – 2006-03-31.

2005.515 024

Nytt lönebelopp för kanslichef fr o m 2006-01-01.

2006.3 024

Anställningsavtal för assistent 100 % vid barn- och
ungdomskontoret under tiden 2006-01-16 – 2006-04-20.

2006.10 023

Anställningsavtal för IT-samordnare 100 % fr o m
2006-01-01 och tillsvidare.

2006.10 023

Lönetillägg för personlig assistentuppgifter
under tiden 2006-01-01—2006-12-31.

2006.3.024

Lönetillägg för arbete med projekt ”Skolportalen”
under tiden 2006-01-01—2006-06-30

2006.3.024

Lönetillägg för uppgifter som placeringsansvarig
inom barnomsorgen Rödeby under tiden 2006-01-01
-- 2006-01-15

2006.3.024

Lönetillägg för arbete som rektorsassistent
25 % vid Jämjö östra rektorsområde under tiden
2006-01-01—2006-03-31

2006.3.024

Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare på
Wämöskolan under tiden 2005-08-01—2006-03-31

2006.3.024

Lönetillägg planerings- och schemaarbete vid
Wämöskolan under tiden 2006-01-01—2006-07-31

2006.3.024

Lönetillägg för planerings- och schemaarbete vid
Wämöskolan under tiden 2006-01-01-2006-07-31

2006.3.024

Lönetillägg för uppdrag som samverkansansvarig
vid Gullvivans förskola under tiden 2006-01-01 –
2006-01-31

2006.3.024
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Lönetillägg för arbete som vik arbetslagsledare vid
Wämöskolan under tiden 2006-01-01—2006-06-30

2006.3.024

Lönetillägg för administrativa uppgifter inom Trossö
samverkansområde under tiden 2006-01-01—
2006-06-30

2006.3.024

Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare på
Wämöskolan under tiden 2005-08-01—2006-03-31

2006.3.024

Lönetillägg för planerings- och schemaarbete vid
Tullskolan under tiden 2006-01-01—2006-06-30

2006.3.024

Lönetillägg för arbete med schemaläggning inom
Jämjö samverkansområde under tiden 2006-01-01
längst t.o.m 2006-12-31.Om uppdraget avslutas innan
2006-12-31 avslutas lönetillägget.

2006.3.024

Lönetillägg som tf utvecklingsledare i Nättraby rektorsområde under tiden 2006-01-01—2006-03-31

2006.3.024

Lönetillägg som arbetslagsledare vid Spandelstorpsskolan under tiden 2006-01-01—2006-03-31

2006.3.024

Lönetillägg som arbetslagsledare vid Spandelstorpsskolan under tiden 2006-01-01--2006-03-31

2006.3.024

Lönetillägg som placeringsansvarig i barnomsorgen
Rödeby (på heltidstjänst) undertiden 2006-01-16—
2006-01-18

2006.3.024

Anställningsavtal som lärare år 1-7 fr.o.m. 2006-02-15

2006.10 023

Anställningsavtal som lärare år 1-7 fr.o.m. 2006-02-23

2006.10 023

Lönetillägg som utvecklingsledare i Nättraby rektorsområde under tiden 2006-01-01-- 2006-03-31

2006.3 024

Lönetillägg som utvecklingsledare i Nättraby rektorsområde under tiden 2006-01-01— 2006-03-31

2006.3 024

Lönetillägg som utvecklingsledare i Nättraby rektorsområde under tiden 2006-01-01—2006-03-31

2006.3 024
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Lönetillägg som systemansvarig för ”Elevakt”
under tiden 2006-01-01—2006-03-31

2005.461.024

Lönetillägg (på sysselsättningsgrad 75%) som
systemansvarig för ”Journal 3” under tiden
2006-01-01—2006-03-31

2005.529.024

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

2005.519.023

Anställningsavtal för städare 75% fr.o.m 2006-01-01
och tillsvidare

2005.520.023

Anställningsavtal för kock 75% fr.o.m 2006-01-01
och tillsvidare.

2005.530.023

Anställningsavtal för ekonomibiträde 75% fr.o.m
2006-01-01 och tillsvidare.

2005.525.023

Anställningsavtal för lärare år 4-9 100%
fr.o.m 2006-01-01 och tillsvidare.

2006.10.023

Anställningsavtal för elevassistent 75% fr.o.m
2006-01-01 och tillsvidare.

2006.10.023

Anställningsavtal för projekt/objektanställning 100%
fr.o.m 2006-01-07—2008-01-06

2006.10.023

Avskrivning avseende föräldraavgifter inom
barnomsorgen.

2006.28 049

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

2006.10 023

Anpassad studiegång för elev i år 9 vid Rödebyskolan under tiden 2005-11-29 – 2005-12-09.
Beviljad ledighet för elev i år 2 vid Nättrabyskolan
under tiden 2006-01-18 – 2006-02-03.
Beviljad ledighet för elev i år 6 i Jämjö västra
rektorsområde under tiden 2006-02-13 – 2006-02-17.

11
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Beviljad ledighet för elev i år 4 vid Jämjö västra
rektorsområde under tiden 2006-02-13 – 2006-02-17.
Beviljad ledighet för elev i år 3 vid Jämjö östra rektorsområde
under tiden 2006-01-23 – 2006-01-27.
Beviljad ledighet för elev i år 1 vid Jämjö östra rektorsområde
under tiden 2006-01-23 – 2006-01-27.
Beviljad ledighet för elev i år 5 vid Jämjö östra rektorsområde
under tiden 2006-03-22 – 2006-04-05.
Beviljad ledighet för elev i år 5 vid Jämjö östra rektorsområde
under tiden 2006-02-06 – 2006-02-10.
Beviljad ledighet för elev i år 1 vid Jämjö östra rektorsområde
under tiden 2006-04-03—2006-04-07.
Beviljad ledighet för elev i år 9 vid Jändelskolan under tiden
2006-02-06—2006-02-10.
Beviljad ledighet för elev i år 8 vid Jändelskolan under tiden
2006-01-23—2006-01-27.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2004.210 042
P Olsson
S Petersson
Akten

§3
Förslag om delegering till arbetsutskottet av bokslut 31 december 2005
Med hänsyn till den tidsplan som kommunledningsförvaltningen upprättat för
bokslutsarbetet skall den slutliga sammanställningen vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 15 februari 2006.
Tidplanen för det praktiska arbetet medger inte att bokslutet godkänns vid barn- och
ungdomsnämndens sammanträde 25 januari 2006.
Med anledning av detta föreslås arbetsutskottet få delegation att godkänna och fastställa bokslutet samt redovisa detsamma vid nämndens februarisammanträdet.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att arbetsutskottet ges delegation att godkänna och fastställa bokslutet för 2005.
----------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta
att ge arbetsutskottet delegation att godkänna och fastställa bokslutet för 2005.
_______________
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2003.464 042
2005.501 042
P Olsson
S Petersson
Akten

§4
Förslag om delegering till arbetsutskottet av yttrande över laglighetsprövning av bidrag till friskolor
Barn- och ungdomsnämnden har rätt att yttra sig över de överklaganden som
länsrätten fått angående nämndens beslut om bidrag till fristående skolor.
Yttrandet skall vara länsrätten tillhanda senast 3 februari 2006.
Med hänvisning till detta och att yttrandets kvalitet gynnas av att handläggningstiden kan förlängas föreslås att arbetsutskottet får delegation att ta beslut i ärendet vid
ett extra arbetsutskott.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att arbetsutskottet ges delegation att besluta om yttrande över laglighetsprövning
av bidrag till fristående skolor.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta
att arbetsutskottet ges delegation att besluta om yttrande över laglighetsprövning
av bidrag till fristående skolor.
__________________
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2005.492 291
P Olsson
S Ohlsson
Teknisk nämnd
Tekn förv
Utbildn förv
Kommunstyr
Akten

§5
Skolutveckling Trossö/Wämö
Kommunfullmäktige beslutade 2005-11-23/24 § 176, att uppdra till barn- och
ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och tekniska nämnden att i samarbete
presentera förslag kring utveckling av skolor på Trossö och Wämö i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutade också att uppdra till
tekniska nämnden att inleda förhandlingar med Vasallen avseende gymnasieskolans
lokalbehov på Rosenholmsområdet och därefter återkomma till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens inriktningsförslag innebär att
- vissa utbildningar/program vid gymnasieskolan under det närmaste året flyttar till
Rosenholmsområdet
- Rosenfeldtskolan byggs om till en modern och ändamålsenlig skola F-5/6,
- frigjorda lokaler på Ehrensvärdska gymnasiet byggs om för grundskolan år 6/7-9
med en profilering mot naturvetenskap och teknik,
- Wämöskolan byggs om till en F-9 skola, där även äldre särskolebarn skall ha sin
undervisning,
- Tullskolan avvecklas som grundskola, men kvar blir den kommunala förskolan.
Kostnaderna för erforderliga ombyggnader inarbetas i investeringsbudgeten och
planen för de närmaste tre åren. Finansiering av uppkommande drift- och underhållskostnader prövas vid ett senare tillfälle när ett mer detaljerat underlag finns
framtaget.
Utbildnings- och barn- och ungdomsnämnderna föreslås i detta ärende ge uppdrag till
tekniska nämnden att inleda ett förstudiearbete som underlag för vidare begäran om
projekteringstillstånd hos kommunstyrelsen och investeringstillstånd hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
Beslutsgången kan delas in i följande steg:
1.
2.
3.

4.
5.

Förstudie för ombyggnad av Rosenfeldtskolan. Föreliggande beslut, barn- och
ungdomsnämnden.
Förstudie för ombyggnad av Ehrensvärdska gymnasiet. Föreliggande beslut,
utbildningsnämnden/barn- och ungdomsnämnden.
Förslag till hyresavtal med Vasallen för gymnasieskolans lokaler på Rosenholm.
Underlag för beslut om flytt av utbildningsprogram till Rosenholm i
utbildningsnämnden/ kommunstyrelsen preliminärt 2006-02/03. Inflyttningsklart
i tillämpliga delar till höstterminen 2006.
Projekteringstillstånd för ombyggnad av Rosenfeldtskolan. Underlag för beslut i
barn- och ungdomsnämnden/kommunstyrelsen preliminärt 2006-06.
Projekteringstillstånd för ombyggnad av Ehrensvärdska gymnasiet. Underlag för
beslut i barn- och ungdomsnämnden/utbildningsnämnden/kommunstyrelsen
preliminärt 2006-06.
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6.

Investeringstillstånd Rosenfeldtskolan. Underlag för beslut i barn- och
ungdomsnämnden/ tekniska nämnden/kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
preliminärt 2007-04. Beräknad byggtid ca 12 månader.
7. Investeringstillstånd Ehrensvärdska gymnasiet. Underlag för beslut i barn- och
ungdomsnämnden/utbildningsnämnden/tekniska nämnden/kommunstyrelsen/
kommunfullmäktige preliminärt 2007-01. Beräknad byggtid 6 månader.
8. Förstudie för ombyggnad av Wämöskolan. Föreliggande beslut i barn- och
ungdoms-nämnden.
9. Projekteringstillstånd för ombyggnad av Wämöskolan. Underlag för beslut i
barn- och ungdomsnämnden/kommunstyrelsen preliminärt 2006-11.
10. Investeringstillstånd Wämöskolan. Underlag för beslut i barn- och
ungdomsnämnden/ tekniska nämnden/kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
preliminärt 2007-08. Beräknad byggtid ca 12 månader.
Tullskolans grundskoleverksamhet kan därefter flytta till Wämöskolan.
Kommunens skolinvesteringar är översiktligt kalkylerade till 90 mkr.
Kostnader som ej inkluderas i skolinvesteringarna är investeringskostnader för
inventarier och flyttkostnader.
De samlade kostnadseffekterna som berör nämnderna kommer att presenteras i
samband med begäran om projekteringstillstånd. Efter omflyttningen beräknas
utbildningsnämnden få högre hyreskostnader med ca 1 mkr/år från och med år 2007
och barn- och ungdomsnämnden får en höjning med ca 7 mkr/år från och med år
2009. Kostnadsökningarna inträder efterhand som investeringarna aktiveras.
Gemensamt tjänstemannaförslag:
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att uppdra åt tekniska nämnden att omgående starta förstudiearbetena för
ombyggnad av Rosenfeldtskolan (F-6) och Wämöskolan (F-9) inklusive
särskoleverksamhet.
Utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att uppdra åt tekniska nämnden att omgående starta förstudie av Ehrensvärdska
gymnasiets lokaler för anpassning till grundskoleverksamhet år 6/7-9.
Tekniska nämnden föreslås besluta
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra beslutade förstudieuppdrag.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna redovisad beslutsgång för genomförande av rubricerade
skolutvecklingsprojekt.
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Efter arbetsutskottets sammanträde revideras tjänstemannaförslaget avseende
Rosenfeldtskolan och Wämöskolan, så att en uppdelning av första att-satsen sker så
att Rosenfeldtskolan och Wämöskolan blir två att-satser.
Reviderat tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås således besluta
1.att uppdra åt tekniska nämnden att omgående starta förstudiearbetena för
ombyggnad av Rosenfeldtskolan (F-6)
2.att uppdra åt tekniska nämnden att omgående starta förstudiearbetena för
ombyggnad av Wämöskolan (F-9) inklusive särskoleverksamhet.
3. Utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att uppdra åt tekniska nämnden att omgående starta förstudie av Ehrensvärdska
gymnasiets lokaler för anpassning till grundskoleverksamhet år 6/7-9.
4. Tekniska nämnden föreslås besluta
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra beslutade förstudieuppdrag.
5. Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna redovisad beslutsgång för genomförande av rubricerade
skolutvecklingsprojekt.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens januarisammanträde.
----------------------Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar på borgerliga alliansens vägnar
att-sats 1 Bifall
att-sats 2 Avslag
att-sats 3 Avslag
Borgerliga alliansen föreslår tekniska nämnden besluta
4.att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra beslutat förstudieuppdrag
gällande ombyggnad av Rosenfeldtskolan.
Borgerliga alliansen föreslår kommunstyrelsen besluta
5. att godkänna redovisad beslutsgång för genomförande av rubricerat skolutvecklingsprojekt.
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget med revidering av
arbetsutskottet och avslag på Annicka Engbloms yrkanden.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget att-sats 1 med bifall av
alliansen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget att-sats 2 mot alliansens avslagsyrkande..
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget att-sats 3 mot alliansens avslagsyrkande. .
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget att-sats 4 mot alliansens yrkande avseende
att-sats 4.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget att-sats 5 mot alliansens yrkande avseende
att-sats 5.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat
1.att uppdra åt tekniska nämnden att omgående starta förstudiearbetena för
ombyggnad av Rosenfeldtskolan (F-6)
2.att uppdra åt tekniska nämnden att omgående starta förstudiearbetena för
ombyggnad av Wämöskolan (F-9) inklusive särskoleverksamhet.
3. Utbildningsnämnden föreslås besluta och barn- och ungdomsnämnden har
beslutat
att uppdra åt tekniska nämnden att omgående starta förstudie av Ehrensvärdska
gymnasiets lokaler för anpassning till grundskoleverksamhet år 6/7-9.
4. Tekniska nämnden föreslås besluta
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra beslutade förstudieuppdrag.
5. Kommunstyrelsen föreslås besluta
att godkänna redovisad beslutsgång för genomförande av rubricerade
skolutvecklingsprojekt.
Reservation
Borgerliga alliansen reserverar sig till förmån för eget förslag.
Särskilt yttrande bilägges protokollet.
__________________

Barn- och ungdomsnämnden
Skolutveckling Trossö-Wämö

2006-02-04

Särskilt yttrande
Angående förslag kring framtida utveckling av rektorsområdena Trossö och Wämö är vi i Alliansen till
fullo överens om att prioritera en satsning på Rosenfeldtsskolan som en F-6 skola. Vi avvisar däremot
förslagen om att placera grundskoleelever år 7-9 på Ehrensvärdska skolan samt nedläggning av
Tullskolan och överflyttande av eleverna till Wämöskolan. Förslaget är inte konsekvensbelyst och inte
heller förankrat bland elever, föräldrar eller personal. Förslaget innehåller inte heller ett enda ord om
hur särskolans verksamhet i upptagningsområdet påverkas. Vi anser att detta tillvägagångssätt är
olyckligt och att det går stick i stäv mot Alliansens idé om hur skolutveckling bör gå till.

Annicka Engblom (m)
Bo Palmgren (c)
Jan-Olof Pettersson (fp)
Andreas Reinholdson (kd)
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2005.72 290
P Olsson
S Ohlsson
Tekn förv
Tekn nämnd
Akten

§6
Etablering av förskola i Rödeby, Johannesberg
Med anledning av det ökade behovet av förskoleplatser i Rödeby beslutade barn- och
ungdomsnämnden vid sitt sammanträde den 18 augusti 2005, § 58, att en
projektering av fyra förskoleavdelningar skulle göras på Johannesberg 1:1.
Tekniska förvaltningen beräknade årshyran för dessa fyra nya förskoleavdelningar
till ca 1 300 000 kronor.
Tekniska förvaltningen har nu, tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen,
skolledning, personal och fackliga organisationer, genomfört projekteringen.
Förskolans totala yta är 820 m2 och har ett mottagningskök. (Huvudkomponenten
levereras från Rödebyskolans kök). Förskolan byggs i ett plan, men då tomten är
kraftigt kuperad finns vissa mindre nivåskillnader mellan avdelningarna.
Under förutsättning att erforderliga beslut tas under februari månad beräknas
förskolan att kunna stå klar i januari 2007.
Den faktiska årshyran är framräknad till 1 526 409 kronor. Fördyringen beror på det
gällande marknadsläget inom byggsektorn.
Driften (exklusive hyreskostnaden) för de tre nya avdelningarna beräknas till
3 x 1 400 000 kronor = 4 200 000 kronor.
Den tillfälliga ”Rödebyavdelningen” på Smörblommans förskola på Kungsmarken,
flyttas till Rödeby när förskolan står klar. Ytterligare ca 35 barn som idag finns i
omplaceringskön kommer att erbjudas plats i Rödeby och därmed ge plats till andra
barn på andra förskolor i kommunen.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att etablera en ny förskola i Rödeby, Johannesberg 1:1 enligt ovan.
Driften (exklusive hyreskostnaden) för de tre nya avdelningarna beräknas till
3 x 1 400 000 kronor = 4 200 000 kronor.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens januarisammanträde.
-----------------------
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat
att etablera en ny förskola i Rödeby, Johannesberg 1:1 enligt ovan.
Driften (exklusive hyreskostnaden) för de tre nya avdelningarna beräknas till
3 x 1 400 000 kronor = 4 200 000 kronor.
_______________
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2006.33 290
P Olsson
S Ohlsson
Tekn förv
Tekn nämnd
Akten

§7
Projektering av ny förskola i Bastasjö
Bakgrund
Ett nytt stort villaområde omfattande ca 110 nya villatomter planeras i Bastasjö.
Området består av två delar varav den västra, som innehåller 60 tomter, planeras att
exploateras först. De första villorna beräknas klara våren 2007.
I detaljplanen för området finns också en tomt planerad för förskoleverksamhet.
Detaljplanen för området planeras antas av Miljö- och byggnämnden i februari 2006.
Enligt framtagna prognoser avseende behovet av förskoleplatser i Karlskrona
kommun finns behov av en utökning med 6 – 8 avdelningar i början av 2008.
Förslag
Bastasjöområdet ligger i direkt anslutning till Hässlegården där det finns en förskola
med fem avdelningar. Dessa avdelningar räcker dock inte till för den efterfrågan som
finns redan idag. Efterhand som nya villor byggs i Bastasjöområdet kommer
efterfrågan sannolikt att öka, varför ytterligare en förskola behövs i området.
Den nya förskolan bör projekteras för fyra avdelningar med möjlighet att utökas till
sex avdelningar. Detta innebär att kök, utemiljö och andra gemensamhetsutrymmen
från början måste projekteras så att det är möjligt att utöka verksamheten. Köket
byggs som ett tillagningskök.
Förskolan planeras stå klar i början av 2008.
Idag finns förskoleverksamhet i annexen på Spandelstorpsgård för ca 18, barn vilket
är en provisorisk lösning för att klara behovet av förskoleplatser i Spandelstorp/
Hässlegårdsområdet. Denna verksamhet kommer att upphöra sommaren 2006.
I dagsläget finns 178 barn boende i Hässlegården, varav 80 är placerade i
Hässlegården, 60 i annat område, 38 oplacerade, 28 i kö till Hässlegården och 13 i kö
till Hässlegården från andra områden.
Kostnader
Hyreskostnaden för en ny förskola med fyra avdelningar, enligt ovan, beräknas av
tekniska förvaltningen till ca 1 500 000 kr/år.
Driftkostnaden (exkl hyreskostnaden) beräknas till 4 x 1 400 000 kr/år = 5 600 000
kr/år.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att under förutsättning att detaljplanen för området blir antagen, hemställa hos
tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att projektera fyra nya
förskoleavdelningar i Bastasjöområdet, enligt ovan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden att fatta beslut i ärendet vid
nämndens januarisammanträde.
----------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat
att under förutsättning att detaljplanen för området blir antagen, hemställa hos
tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att projektera fyra nya
förskoleavdelningar i Bastasjöområdet, enligt ovan.
_________________

25 januari 2006

K Edvinsson
I Bergström
A-L Trulsson
Lokala styrelsen
Sturkö
L Eminger
Akten
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2006.34 001
§8
Fyllnadsval i lokala styrelsen i Sturköskolan, Jämjö Västra rektorsområde
Fyllnadsval har förrättats till lokal styrelse för fritidshem, förskoleklass och skola på
Sturkö i Jämjö västra rektorsområde. Valet omfattar ledamöter/ersättare samt
personalrepresentanter och omfattar tiden fram till 2007-11-01.
Lokala styrelsen föreslår följande förändringar:
Roger Södervall, ordförande, Thomas Svensson, omval som vice ordförande, Maria
Andrén, nyval som sekreterare, Birgitte Rosenius, nyval vice sekreterare, Margareta
Mårtensson, ordinarie ledamot och Peter Mårtensson som ersättare.
Som personalrepresentanter föreslås följande: Margareta Holmberg som ordinarie
ledamot och Christian Berglund som ersättare.
Valperioden är enligt stadgarna olika för såväl ledamöter och ersättare som
personalrepresentanter. Perioderna framgår av uppdaterad förteckning över Sturkö
föräldrastyrelse. Nyval/fyllnadsval kommer att ske hösten 2006.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att fastställa styrelsens förslag betr omval/nyval av ledamöter och ersättare i
Sturköskolans lokala styrelse samt omval/nyval av personalrepresentanter och
ersättare
att

mandatperioden omfattar tiden 2005-11-01 t o m 2007-10-31.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens januarisammanträde.
----------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta
att fastställa styrelsens förslag betr omval/nyval av ledamöter och ersättare i
Sturköskolans lokala styrelse samt omval/nyval av personalrepresentanter och
ersättare
att mandatperioden omfattar tiden 2005-11-01 t o m 2007-10-31.
________________
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§9
Kurser och konferenser
1.

Många modiga möten

Ordföranden påminner om konferensen Många Modiga Möten den 9-10 maj 2006 i
Karlskrona.
Anmälan skall göras till Ingrid Bergström.
________________

25 januari 2006
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§ 10
Övriga ärenden
1.

Förslag om extra arbetsutskott i anslutning till utbildningsinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden beslutar om extra arbetsutskott tisdagen den
31 januari 2006 kl 15.30.
________________
2.

Förslag om extra arbetsutskott angående betyg och bedömning

Arbetsutskottet hade ett extra arbetsutskott den 19 januari 2006 på Gullberna Park.
Rektorerna för de äldre åren i grundskolan var inbjudna till detta sammanträde.
Barn- och ungdomsnämnden diskuterar olika möjligheter att gå vidare med frågan
om betygsresultat och betygsfrågor.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om ytterligare ett extra arbetsutskott
tillsammans med rektorerna kring betygsfrågor den 17 februari 2006 på förmiddagen.
________________
3.

Barnomsorg på Trossö

Annicka Engblom (m) ställer frågor om hur barnomsorgssituationen på Trossö
skall lösas, då Adlerstensprojektet ej är genomförbart.
Solvig Ohlsson meddelar att inga nya projekt pågår, men att förvaltningen
hela tiden söker lösningar.
_______________
4.

Barnomsorg i Spjutsbygd

Annicka Engblom (m) ställer frågor om lösningen av barnomsorg i Spjutsbygd.
Solvig Ohlsson meddelar att ärendet snart kommer tillbaka till nämnden med
förslag.
_____________
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§ 11
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2005.501 042
§ 176
Budget 2006 och planer 2007-2008
för Karlskrona kommun.

Kommunfullmäktige

2005.101 102
§ 229
Kommunala val
Therese Nilsson (s) utses till ersättare i
barn- och ungdomsnämnden efter
Anna Sandell.

Kommunfullmäktige

2004.210 042
§ 232
Delårsbokslut per den 31 augusti 2005.

Kommunfullmäktige

2004.210 042
§ 234
Budget- och verksamhetsuppföljning
oktober år 2005.

Kommunfullmäktige

2005.521 027
§ 235
Förslag till informationspolicy för
Karlskrona kommun.

Kommunfullmäktige

2004.370 290
§ 236
Investeringstillstånd för ny förskola på
Hästö.

Kommunfullmäktige

2005.181 027
§ 240
Svar på medborgarförslag om fortbildning
av personal inom skolan i kris/konflikthantering.
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.
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forts § 11
Kommunfullmäktige

2005.285 623
§ 241
Svar på motion om säkra åkturer.
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Kommunfullmäktige

2005.269 618
§ 245
Svar på motion om Prao i högstadiet.
Kommunfullmäktige beslutar att motionen
skall anses besvarad.

Kommunstyrelsen

2006.26 027
§5
Inriktningsbeslut inför upphandling av
leasingbilar.

Skolverket

2005.514 047
Beslut om fastställande av statsbidrag till
personalförstärkningar i förskolan för
bidragsåret 2006.

Länsrätten

2006.501 042
Beslut ifråga om laglighetsprövning
av beslut om resurstilldelning till
fristående skolor; nu fråga om inhibition.
Länsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Arbetsmiljöverket

2006.14 291
Besked om resultat av inspektion av
Hasslöskolan.

Specialpedagogiska institutet

2005.316 047
Besked avseende ansökan om medel ur
anslaget för särskilda insatser på skolområdet.
Ansökan lämnas utan bifall.

Sturkö lokala styrelse

Protokoll från sammanträde den
19 december 2005.

Ronneby kommun

Läsårstider 2006/2007.
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forts § 11
Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.487 214
Yttrande under granskningsskedet av detaljplan för Järavägen.

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

22 februari 2006

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 22 februari 2006
§ 12

Aktuell information
1. Ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden
2. Redovisning av sjuktal
3. Rapport om elevers uppfattning av skolhälsovården
4. Information om barnomsorg i Spjutsbygd

§ 13

Delegeringsärenden

§ 14

Förslag betr grundskolan 7-9 på Rosenholmsområdet

§ 15

Ändrad rektorsområdesindelning inom Jämjö samverkansområde
Ärendet utgår.

§ 16

Uppföljnings- och utvärderingsplan 2006
Återremiss

§ 17

Yttrande över motion angående ”Läsa-skriva-räkna-garanti”

§ 18

Yttrande över motion ”Gör skolan till en läskfri zon”

§ 19

Yttrande över motion ”Modernisera Holmsjö skola”

§ 20

Yttrande över motion ”Begäran om folkomröstning om utökad valfrihet
i barnomsorgen”

§ 21

Kompletteringsval av personalrepresentant i Sturkö lokala styrelse

§ 22

Val av kontaktpolitiker

§ 23

Kurser och konferenser

§ 24

Övriga ärenden
1. Ändrat datum för arbetsutskottets aprilsammanträde
2. Inspektion från Arbetsmiljöverket
3. Inspektion från Skolverket

§ 25

Meddelanden

______________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 – 13.55

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Andreas Reinholdsson (kd)
Bo Palmgren (c)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

Jörgen Aronsson (s)
Mats Fagerlund (s)
Claes Nedfors (s)
Åsa Thelning (fp)

t o m kl 12.00

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Eva Magnusson-Larsson
Anita Ottosson
Lena Dehlin
Ingrid Bergström

barn- och ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
personalchef
pedagogisk samordnare
personalsekreterare
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Gunilla Ingestad

utredare

Utses att justera

Annicka Engblom

t o m kl 09.40 (föredragning)

t o m kl 12.00 (föredragning)
t o m kl 10.10 (föredragning)

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2006-03-07 kl 11.00
Underskrifter

Sekreterare

__________________________________

Ordförande

__________________________________

Justerare

__________________________________

Paragrafer 12-25

_________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-03-08
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare

22 februari 2006
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§ 12
Aktuell information
1.

Ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden

Ordföranden hälsar nya ersättaren Åsa Thelning (fp) välkommen till
barn- och ungdomsnämnden.
_______________
2005.119 026
L Dehlin
Akten

2.

Redovisning av sjuktal

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

A Ottosson
Skolsköt.
Rektorerna
Rapport
Akten

3.

2006.66 624
Rapport om elevers uppfattning av skolhälsovården

Under sista delen av höstterminen 2005 genomfördes en elevundersökning till elever
i år 5 och 7 om deras uppfattningar kring skolhälsovården. En liknande undersökning
gjordes höstterminen 1999.
Inom barn- och ungdomsförvaltningen finns drygt 14 årstidstjänster som
skolsköterska vilket motsvarar 482 elever per heltidstjänst.
Elever år 5
På de skolor som har deltagit finns totalt 552 elever. Av dessa har 502 elever svarat
på enkäten. Andel pojkar som svarat är 47 % och flickor 53 %.
Från några skolenheter saknas inlämnade svar.
Elever år 7
På de skolor som har deltagit finns totalt 308 elever. Av dessa har 269 elever svarat
på enkäten. Andel pojkar som svarat är 64 % och flickor 36 %.
Från några skolenheter saknas inlämnade svar.
Resultatet visar att eleverna genomgående är mycket nöjda med sina skolsköterskor.
När det gäller tillgängligheten (om skolsköterskorna har tid, finns ”på plats” osv.) ger
svaren en oförändrad bild i jämförelse med undersökningen år 1999. 85 – 90% av
eleverna svarar ”Ja” eller ”oftast”. Men i likhet med elevernas svar 1999 så skriver
flera även denna gång i kommentarerna, att de vill ha skolsköterskan på skolan varje
dag eller oftare.
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På frågan där eleverna ska uppge på vems initiativ de varit hos skolsköterskan,
skiljer sig åldersgrupperna åt.
I denna sammanfattande rapport är underlaget inte av den karaktären att någon
analys av skillnaderna går att göra.
I svaren som avser de elever som inte besökt skolsköterskan alls, har ett 10-tal elever
i år 7 lämnat svar som tyder på att de inte känner till vem som är skolsköterska eller
var hon finns. En trolig förklaring till detta kan vara att många av eleverna i denna
ålder bytt skola vid höstterminen och därför inte lärt känna skolsköterskan.
Samtliga skolor som deltagit i undersökningen har medverkat vid sammanställningen
av enkätsvaren och har därför möjlighet att analysera sitt eget material.
Ordföranden önskar en återkoppling till varför en del skolor inte svarat.
Annicka Engblom (m) ställer frågor om antal kuratorer i verksamheten och deras
arbetsuppgifter i jämförelse med skolsköterskorna.
Förvaltningschefen redovisar antalet anställda kuratorer och vilka olika roller de och
skolsköterskorna har i elevarbetet.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten.
_________________
2004.419 290
S Ohlsson
Akten

4.

Information om barnomsorg i Spjutsbygd

Solvig Ohlsson redovisar uppdraget och ger en genomgång av nuvarande lokaler.
Gamla skolan, Trollbacken, ägs av hembygdsföreningen. 190 m2 disponeras av
dagbarnvårdare för barnomsorg om 30 barn, motsvarande 1,5 avd.
För att utöka förskoleverksamheten till 3 avdelningar är ytbehovet inkl
mottagningskök ca 560 m2. Tomten är dock ej lämplig för någon tillbyggnad.
Renovering av nuvarande lokaler, som ej ägs av kommunen, skulle innebära en
kostnad på 2,8 – 3 mkr, utan att antalet platser utökats.
Nissastugan, ett enfamiljshus, hyrs idag som dagbarnvårdarlokal. Huset har inga
förutsättningar att uppfylla de krav som gäller för en permanent förskola.
Annicka Engblom (m) ställer frågor om utbyggnad i Strömsberg och om föräldrarnas
alternativ beaktats. Annicka Engblom ställer även frågan om tillagningskök alternativt mottagningskök. Vidare ställes frågor om placering av de dagbarnvårdare som
finns i området.
Bo Palmgren framför önskemålet att förslaget från föräldrarna blir ett alternativ till
permanent nybyggnad.
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Solvig Ohlsson meddelar att i nuläget planeras ett mottagningskök. Vad gäller
alternativ framhåller hon och ordföranden att det ligger i uppdraget att titta på olika
alternativ.
Vad gäller planeringen för personalen är denna inte klar, men förvaltningen
försöker lösa situationen på bästa sätt för medarbetarna.
Bo Palmgren (c) framför önskemålet att bedömningen av de olika alternativen
redovisas för barn- och ungdomsnämnden. Gärna med medverkan från tekniska
kontoret.
Ordföranden meddelar att så kommer att ske.
______________
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§ 13
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Anställningsavtal för vik rektor 50 %
fr o m 16 januari 2006, dock längst t o m 31 december
2006.

2006.10 023

Beviljande av uppsägning för rektorstjänst i Rödeby
samverkansområde fr o m 13 april 2006.

2006.46 023

Ändrat beslut om lönetillägg som utvecklingsledare
i Nättraby rektorsområde.

2006.3 024

Lönetillägg för uppdrag som samverkansansvarig
vid Gullberna förskola under tiden 1 febr – 28 febr
2006.

2006.3 024

Anställningsavtal för lärare 1-7 100 % tillsvidare
fr o m 1 januari 2006.

2006.10 023

Anställningsavtal för lärare 1-7 100 % tillsvidare
fr o m 19 mars 2006.

2006.10 23

Beslut om placering i tillfällig särskild undervisningsgrupp för elev i år 7, Jämjö västra rektorsområde.
Beviljad ledighet för elev i år 8 vid i Jändelskolan
under tiden 16 febr – 3 mars 2006.
Beviljande av ledighet för elev i år 9 i Jändelskolan
under tiden 16 febr – 3 mars 2006.
Beviljande av ledighet för elev i 6 vid Jämjö östra
rektorsområde undertiden 2 - 3 febr, 16 – 17 mars,
31 mars och 21 april 2006.
Beslut om hemundervisning för elev i år 8 i Rödebyskolan fr o m 20 januari 2006.
Beviljande av ledighet för elev i år 6 vid Holmsjö
skola under 14 dagar i februari 2006.
Beslut om anpassad studiegång vårterminen 1 mars 2006
för elev i år 8 vid Vedebyskolan.

22 februari 2006
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Beslut om undervisning förlagd till särskild undervisningsgrupp för elev i år 9 vid Vedebyskolan. Ersätter tidigare
beslut från den 9 nov 2005.
Beslut om anpassad studiegång fr o m vecka 5 och resten
av vårterminen 2006 för elev i år 7 vid Vedebyskolan.
Beviljad ledighet 27 februari samt 27 – 31 mars 2006 för
elev i år 6 vid Vedebyskolan.
Beviljad ledighet 21 augusti – 8 september 2006 för elev
i år 7, Nättraby rektorsområde.
Beviljad ledighet 24 augusti – 8 september 2006 för elev
i år 4, Nättraby rektorsområde.
Beviljad ledighet 4 – 11 april 2006 för elev i år 5 i Jämjö
östra rektorsområde.
Beviljad ledighet 28 febr – 6 mars 2006 för elev i år 9
vid Jändelskolan.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2006.64 611
P Olsson
S Petersson
B Strelert
Akten

§ 14
Förslag betr grundskola 7-9 på Rosenholmsområdet
Som följd av de beslut som ger förvaltningschefen delegation att teckna
lokalkontrakt för skola på Rosenholmsområdet och att frigöra medel ur reserven för
detta ändamål föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta om grundskola år 7-9 på
Rosenholmsområdet från höstterminen 2006.
Grundskolan på området kommer att ha tydlig idrottsinriktning och erbjuda elever en
naturlig koppling mellan studier och bred och allsidig träning. Med småskalighet
kommer också att erbjudas närhet till lärare och tränare samt flexibilitet i pedagogisk
planering.
Skolan kommer att utgöra ett eget rektorsområde med resurstilldelning som för
fristående skolor och utan rätt till skolskjuts. Beräknad volym är 90 elever fördelat på
åren 7-9.
Förutsättningen för att skolan ska starta hösten 2006 är tillräckligt elevantal i den
ansökningsprocess som inleds i februari, vilket den intresseundersökning som
genomförts indikerar.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till tidigare beslut och vad som anförts ovan föreslås barn- och
ungdomsnämnden
att besluta om grundskola för år 7-9 på Rosenholmsområdet från ht 2006.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens februarisammanträde.
----------------------Ändringsförslag
Förvaltningschefen redovisar ändringar i tjänstemannaförslaget som innebär att
förvaltningschefen får rätt att besluta om skola på Rosenholmsområdet.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ge förvaltningschefen rätt att besluta om skola på Rosenholmsområdet
enligt ovan.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar på borgerliga alliansens vägnar avslag på
tjänstemannaförslaget.
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till det reviderade tjänstemannaförslaget.
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Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger. Annicka Engbloms
avslagsyrkande och Markus Alexanderssons bifallsyrkande till det reviderade
tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med det reviderade
tjänstemannaförslaget
att ge förvaltningschefen rätt att besluta om skola på Rosenholmsområdet
enligt ovan.
Reservation
Annicka Engblom (m) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Särskilt yttrande
Särskilt yttrande från borgerliga alliansen bilägges protokollet.
_______________
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Karlskrona 2006-03-06
Förslag beträffande grundskola 7-9 på Rosenholmsområdet

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

Undertecknade partier kan med anledning av ovanstående argumentering inte stödja en etablering av en
kommunal skolenhet med idrottsprofil i Rosenholmsområdet.

Annicka Engblom (m)

Jan-Olof Petersson (fp)

Bo Palmgren (c)

Andreas Reinholdson (kd)

22 februari 2006

P Olsson
I Bergström

2006.65 611
§ 15
Ändrad rektorsområdesindelning inom Jämjö samverkansområde
Ärendet utgår.
______________
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2006.93 619
A Eklund
I Bergström
Akten

§ 16
Uppföljnings- och utvärderingsplan 2006
Ärendet utgick vid arbetsutskottets sammanträde den 9 februari 2006 för att beredas
vid arbetsutskottets extra sammanträde den 17 februari 2006.
Vid detta sammanträde 2006-02-17 diskuterades kring vilka områden barn- och
ungdomsnämnden önskar sammanställd redovisning eller fördjupning innevarande
år.
Arbetsutskottet uppdrog åt Anja Eklund att till barn- och ungdomsnämndens
sammanträde i februari 2006 sammanställa beslutsunderlag kring följande områden
vilka önskas en återkoppling till i form av skriftlig rapport.
§
§
§
§
§

Rektor ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till
de nationella målen och till målen i skolplanen och arbetsplanen.
Beskrivning av individernas möjlighet att använda sina personliga styrkor i
lärandet genom flexibla grupperingar och varierande metodval enligt barn- och
ungdomsnämndens direktiv.
Kartläggning av elevers kunskaper enligt policy .
Beskrivning av utveckling av barns och elevers inflytande och ansvar enligt barnoch ungdomsnämndens direktiv.
Beskrivning av föräldrars inflytande och ansvar enligt barn- och ungdomsnämndens direktiv.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta att uppföljningar/
utvärderingar 2006 som skall redovisas:
- ska fokusera på modeller för varje barns/elevs individuella utveckling, där särskilt
barns/elevers och föräldrars inflytande, samt elevens möjlighet att utveckla sitt
eget sätt att lära ska framgå.
- ska belysa förskolans/skolans resultat avseende kopplingen mellan analys och
generella åtgärder i lärmiljöerna.
Yrkande
Annicka Engblom (m) yrkar återremiss av ärendet med uppdrag att arbeta fram
förslag till att-satser.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, arbetsutskottets förslag och
Annicka Engbloms återremissyrkande.
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Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så ej skall ske.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

återremittera ärendet till förvaltningen för utarbetande av att-satser.

________________
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2005.395 609
A Ottosson
§ 17
Kommunfullm. Yttrande över motion angående ”Läsa-skriva-räkna-garanti”
Akten
Barn och Ungdomsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig angående en motion från
Jan-Olof Pettersson, folkpartiet. I motionen föreslås att en ”läsa-skriva-räknagaranti” införs i de första årskurserna i kommunens skolor.
Motionens innehåll
Motionären anser att barn med svårigheter att lära sig matematik och svenska bör få
hjälp tidigare än idag och menar att extrainsatser ofta dröjer och ibland sätts in först i
slutet av grundskolan.
Han menar vidare att garantin bör utformas så att alla elever med särskilda
svårigheter i svenska och matematik får rätt till extra undervisning. Vid behov ska ett
individuellt schema med utökad undervisningstid i svenska upprättas.
Läxläsningshjälp och extralektioner på för/eftermiddagar eller helger ska erbjudas
samt vid behov sommarkurser.
Framställningen mynnar ut i ett förslag om att kommunfullmäktige ger barn- och
ungdomsnämnden i uppdrag
att inrätta en läsa-skriva-räkna-garanti
att inrätta sommarkurser för elever i de första årskurserna som har behov av extra
undervisning i svenska samt
att dessa sommarkurser leds av lärare med särskild utbildning i att lära barn läsa
och skriva.
Yttrande
I förslag till yttrande redovisas följande punkter:
- Stödåtgärder i de tidiga skolåren i Karlskrona kommun
- Attitydundersökningar i avgångsklasserna år 2005
- System för elevers språk- och skriftspråksutveckling
- System för att mäta, utvärdera och följa upp elever
- System för att stödja och utveckla arbetsformer som gynnar elevers lärande
- Vad är effektiva stödåtgärder?
Sammanfattning
Motionens förslag vad det gäller elevers garanterade rätt till stöd är en angelägen och
prioriterad ambition. Enligt rådande styrdokument finns en lagstadgad garanti i
enlighet med det förslag motionen ger uttryck för vad gäller en garanterad rätt till
stöd för elever som har svårt att nå målen.
Däremot måste en sådan garanti byggas upp med varsamhet och i takt med
kunskapsutvecklingen på området. Metoderna är många, såväl vad det gäller
undervisningssätt, material och sätt att förklara orsaker till svårigheter. Nära
relationer och personlig kännedom är den viktigaste grunden för förståelse och val av
åtgärder i det enskilda fallet, vilket framhålles i en rapport från Skolverket.
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Det finns en risk för att riktade insatser i enlighet med förslaget i motionen får
negativa effekter för de elever som trots åtgärder inte når målen.
För en del av dessa elever är ibland andra stödåtgärder aktuella; åtgärder som går
ut på att utveckla förmågor, intressen och starka sidor och som ger utvecklingsmöjligheter för framtiden.
Så långt som möjligt bör planering och genomförande av extra undervisning när det
gäller elever i lägre åldrar ske i anslutning till den dagliga skolverksamheten. Om det
finns behov av särskild kompetens för planering eller undervisning, är det viktigt att
denna istället görs tillgänglig för barnets ordinarie lärare och lärararbetslag. Att
bygga på de nära relationer som barnen har till vuxna i sin närhet är i allmänhet en
förutsättning för att skolarbete utanför ordinarie skoltid ska kunna bli en positiv
upplevelse för yngre barn.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till det yttrande som framlagts föreslås barn- och ungdomsnämnden
besluta föreslå kommunfullmäktige
1.att avslå motionens förslag om att inrätta en kommunal läsa-skriva-räkna-garanti
2.att avslå förslaget om inrättande av sommarkurser för elever i de första
årskurserna som har behov av extra undervisning i svenska
3.att

som en följd av ovanstående även avslå motionens tredje att-sats.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens februarisammanträde.
------------------Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till att-sats 1 i motionen samt föreslår att motionen
därmed anses besvarad.
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslagets att-sats 1 mot Annicka Engbloms
bifallsyrkande till motionens att-sats 1 mot varandra.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer proposition på att-sats 2 i tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer proposition på att-sats 3 i tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta
1.att avslå motionens förslag om att inrätta en kommunal läsa-skriva-räkna-garanti
2.att avslå förslaget om inrättande av sommarkurser för elever i de första
årskurserna som har behov av extra undervisning i svenska
3.att som en följd av ovanstående även avslå motionens tredje att-sats.
_______________
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2005.459 609
A Ottosson
§ 18
Kommunfullm. Yttrande över motion ”Gör skolan till en läskfri zon”
Rektorer
Akten
Centerpartiet har, genom Ingrid Hermansson, ställt motion till Kommunfullmäktige
med följande yrkanden:
att kommunfullmäktige uppmanar barn och ungdomsförvaltningen att ta del av
kampanjen från Sveriges Tandläkarförbund, som ska rädda barnens tänder.
att kommunfullmäktige uppmanar barn och ungdomsförvaltningen att kommunens
förskolor och skolor intar ett restriktivt förhållningssätt till söta drycker och godis.
I motionen hänvisas till Sveriges Tandläkarförbunds kampanj – ”Tandläkare mot
godis och läsk”.
Kampanjen omfattar bl.a. kartläggningar av mellanmålen på förskolorna samt godisoch läskförsäljningen på landets högstadieskolor. Projektets arbetsmetod är att
genom konkreta faktaunderlag påverka barnens nätverk. Tandläkarförbundet har vänt
sig direkt till landets skolor med informationsmaterial om skadeverkningar av godis
och läsk. I brev direkt till landets samtliga högstadieskolor uppmanas skolledarna att
göra gemensam sak med förbundet i kampen mot godis och läsk.
Förslag till yttrande
Barn- och ungdomsförvaltningen har, för att få en bild av vad som erbjuds i
skolornas kafeterior samt om den mat som serveras i förskolor skolor och fritidshem,
bett rektorerna yttra sig.
Skolorna
De flesta skolorna säljer inte alls godis och läsk under skoltid, medan någon enbart
tillhandahåller detta efter lunch. Frågan om nyttigare kosthållning är synnerligen
levande och medvetenheten om betydelsen av kostens innehåll är stor, både hos
kostansvariga och hos personalen i övrigt. Föräldraråd och liknande är också
delaktiga i diskussioner och ställningstagande i kostfrågor.
Förskolan
På förskolorna bedrivs ett målmedvetet arbete för att erbjuda barnen mat som de mår
bra av. Förutom att erbjuda nyttiga måltider i vardagen har också många förskolor
förändrat firandet av födelsedagar och andra högtider. Upplevelser i form av
musikstunder, tipsrundor eller spännande sagostunder är roliga och uppskattade
alternativ till saftkalas.
Skolhälsovården
Från skolhälsovården finns önskemål om att all försäljning av läsk och godis
försvinner. Skolsköterskorna önskar också att kommunen ser över vad som serveras
till frukost och mellanmål på kommunens fritidshem.
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Sammanfattning
Som redovisats ovan finns i barn- och ungdomsnämndens verksamheter en stor
medvetenhet om vikten av nyttig mat och att detta inkluderar en strävan efter att
minska barns/elevers sockerintag. Skolhälsovårdens önskemål avseende utbudet i
skolornas kafeterior är på väg att uppfyllas liksom den översyn och förbättring av
frukost och mellanmål på fritidshemmen, som efterlyses.
Det motionen vill åstadkomma är på väg att genomföras. Medvetenhet om nyttan och
glädjen av en sund livsföring och därmed kosthållning måste få ta tid. Vikten av att
förändra barns/elevers matvanor genom egen insikt och kunskap ger också rektorerna
uttryck för ”Det handlar om en långsam övergång för att eleverna inte ska reagera
med att inte äta det som erbjuds”.
För att göra Tandläkarförbundets kampanj ”Tandläkare mot godis och läsk” känd
kommer rektorsområdena att informeras om kampanjen och var projektets
dokumentation finns att tillgå.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta att med stöd av vad som anförts ovan
att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.
--------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att med stöd av vad som anförts ovan
att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen därmed anses besvarad.
________________
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2005.460 287
S Ohlsson
§ 19
Kommunfullm. Yttrande över motion ”Modernisera Holmsjö skola”
Akten
Lena Hjort (fp) har till kommunfullmäktige ställt en motion angående Holmsjö skola.
Motionärens intention är att Holmsjö skola ska byggas om till en skola med flexibla
studiemiljöer och bli tillgänglig för funktionshindrade. Motionären hänvisar till
förslag som personal, elever och föräldrar tidigare tagit fram.
Med hänvisning till ovanstående föreslår motionären att kommunfullmäktige ska
besluta
att barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att påbörja en förprojektering av
nödvändiga om- tillbyggnader vid Holmsjö skola
att barn- och ungdomsnämnden ger tekniska förvaltningen i uppdrag att
kostnadsberäkna framkomna projekteringsförslag
att byggstart vid Holmsjö skola startar senast maj 2007.
Förslag till yttrande
Barn- och ungdomsförvaltningen är väl medveten om de önskemål, behov, brister
och förslag som beskrivs av motionären. Holmsjöskolans två byggnader är byggda
1958 resp 1964 och ingen modernisering har gjorts av skolan sedan dess. Vissa
tekniska åtgärder har gjorts, t ex har taket renoverats och solskydd satts upp.
En genomgripande modernisering och renovering av skolan är självklart önskvärd.
Under senare år har ett antal skolor i kommunen renoverats och moderniserats och nu
påbörjas arbetet med ytterligare tre skolor. Motionärens förslag avseende tidsplan
bedöms därför inte vara genomförbar.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till ovanstående föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens februarisammanträde.
---------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
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Särskilt yttrande.
Borgerliga alliansen lämnar särskilt yttrande, vilket bilägges protokollet.
_______________

18

Karlskrona 2006-03-06
Yttrande över motion om ”Modernisera Holmsjö skola”

Särskilt yttrande
Det står helt klart att en genomgripande översyn av kommunens skollokaler behöver göras, både vad det gäller
anpassningar och moderniseringar. Sedan den s.k lokalplanen övergavs i slutet av 1990-talet har inga egentliga
satsningar gjorts. Istället har en kraftig utbyggnad av den kommunala barnomsorgen prioriterats, vilket fått till
följd att skolan fått stå tillbaka.
Holmsjö skola är en av de skolenheter som är i stort behov av modernisering, vilket också motionären mycket
riktigt påpekar. Undertecknade kommer yrka att kraven gällande Holmsjö skola skall vägas in i den
inventeringslista över prioriterade lokalobjekt som Allianspartierna har begärt och som ska redovisas för
nämnden i april/maj 2006.

Annicka Engblom (m)

Jan-Olof Petersson (fp)

Bo Palmgren (c)

Andreas Reinholdson (kd)
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2005.474 600
A Ottosson
§ 20
Kommunfullm. Yttrande över motion ”Begäran om folkomröstning om utökad valfrihet i
Akten
barnomsorgen”
Kristdemokraterna har, genom Tommy Olsson, ställt motion till Kommunfullmäktige
med begäran om folkomröstning om utökad valfrihet i barnomsorgen.
I motionen hänvisas till ett antal kommuner där det tagits initiativ till och genomförts
folkomröstningar om större valfrihet inom barnomsorgen.
Motionären framhåller det orättvisa i att vissa barnomsorgsformer subventioneras av
det offentliga medan andra måste finansieras av föräldrarna själva. Vidare hänvisas
till att ett flertal opinionsundersökningar har visat att småbarnsföräldrar efterfrågar
mer valfrihet.
Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta
att Karlskrona kommun på den allmänna valdagen 2006 genomför en kommunal
folkomröstning om mer valfrihet i barnomsorgen
att Kommunstyrelsen i skrivelse till regeringen begär att bli försökskommun för en
utökad valfrihet i barnomsorgen.
Förslag till yttrande
I motionen beskrivs ”dagmamma, kooperativa dagis samt omsorg i hemmet” som
missgynnade när det gäller subventionering med skattemedel. Familjedaghem
(dagmamma) och enskilda förskolor (tex. kooperativ) finns idag i kommunen liksom
förskolor som drivs på entreprenad. Riktigt vad som avses med ”omsorg i hemmet”
framgår inte. Ett alternativ kan vara att alla föräldrar som väljer att inte förvärvsarbeta ska ersättas för omsorgen om de egna barnen. Ett annat alternativ kan vara att
begreppet barnomsorg ses i ett vidare perspektiv i förhållande till vad som beskrivs i
skollagen, och att föräldrar ska ges möjlighet att bedriva förskoleverksamhet enbart
för egna barn. I det senare alternativet ska de anställas och avlönas av kommunen
alternativt ges bidrag för detta.
Att generellt ersätta föräldrar för att de tar hand om de egna barnen ingår inte i barnoch ungdomsnämndens ansvar och åtagande. Om det innebär att införa en typ av
vårdnadsbidrag är detta en politisk fråga.
När det gäller det andra alternativet: att föräldrar ska kunna bedriva enskild förskola
alternativt enskilt familjedaghem för enbart egna barn redovisas den lagstiftning och
praxis som finns att tillgå för sådan verksamhet.
Lagstiftningen betr förskoleverksamheten regleras av skollagen och redovisas i
yttrandet. Så även den bestämmelse i kommunallagen som aktualiseras när
kommunen ger bidrag till enskilda. Kommunen kan endast ge stöd till enskild person
om det finns lagstöd för det.
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Tjänstemannaförslag
Mot bakgrund av vad som ovan redovisas är förvaltningens ställningstagande att
kommunen inte kan lämna bidrag till familjer som enbart tar hand om sina egna barn
i sitt eget hem.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens februarisammanträde.
--------------------Yrkanden
Andreas Reinholdsson (kd) yrkar bifall till motionen.
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger och ställer dessa mot
varandra.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda, med bakgrund av vad som ovan redovisats
och förvaltningens ställningstagande att kommunen inte kan lämna bidrag till
familjer som enbart tar hand om sina egna barn i sitt eget hem, beslutat
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
________________
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Ordföranden i
Sturkö lokala
styrelse
A Trulsson
Akten
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2006.34 001
§ 21
Kompletteringsval av personalrepresentant i Sturkö lokala styrelse,
Jämjö västra rektorsområde
Fyllnadsval har förrättats till lokal styrelse för fritidshem, förskoleklass och skola på
Sturkö i Jämjö västra rektorsområde. Valet omfattar tiden fram till 2007-10-31.
Lokala styrelsen föreslår komplettering med ytterligare en personalrepresentant:
Eva Samuelsson.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att

fastställa styrelsens förslag till personalrepresentant

att

mandatperioden omfattar tiden 2005-11-01—2007-10-31.

-------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta
att

fastställa styrelsens förslag till personalrepresentant

att

mandatperioden omfattar tiden 2005-11-01—2007-10-31.

_____________
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2005.389 001
Å Thelning

§ 22
Val av kontaktpolitiker

M Alexandersson
Berörda områden Uppdraget som kontaktpolitiker i följande områden har blivit vakanta:

I Bergström
Akten

- Trossö rektorsområde inkl särskolan och särskolans frivilliga skolformer,
Amiralitetsskolan, Fantasi personalkooperativ, Stumholmens föräldrakooperativ
samt Friskolan Galären.
- Jämjö östra rektorsområde och Torlyckans personalkooperativ
- Jändelskolan
Förslag till kontaktpolitiker i de olika områdena lämnas på barn- och
ungdomsnämndens sammanträde i februari.
-----------------Förslag
Annicka Engblom (m) föreslår att Åsa Thelning (fp) väljs till kontaktpolitiker
i följande verksamheter: Trossö rektorsområde inkl särskolan och särskolans
frivilliga skolformer, Amiralitetsskolan, Fantasi personalkooperativ, Stumholmens
föräldrakooperativ och Friskolan Galären.
Ordföranden föreslår att Markus Alexandersson (s) väljs till kontaktpolitiker
i Jämjö östra rektorsområde, Torlyckans personalkooperativ samt Jändelskolan.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att välja Åsa Thelning (fp) till kontaktpolitiker i Trossö rektorsområde inkl
särskolan och särskolans frivilliga skolformer, Amiralitetsskolan, Fantasi
personalkooperativ, Stumholmens föräldrakooperativ och Friskolan Galären
att välja Markus Alexandersson (s) till kontaktpolitiker i Jämjö östra
rektorsområde, Torlyckans personalkooperativ samt Jändelskolan.
________________

22 februari 2006

§ 23
Kurser och konferenser
Regionalt nätverk för kompetensutveckling om jämställdhet i Blekinges
för- och grundskolor inbjuder till kompetensutvecklingsdag den 15 mars 2006.
Plats: Knut Hahnskolans aula, Ronneby.
Tid: kl 09.00 – 12.30
Beslut om deltagande tas på nämndens sammanträde den 22 februari 2006.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att de i nämnden som har möjlighet
får delta i konferensen. Anmälan skall ske till Anita Ottosson, barn- och
ungdomskontoret.
______________
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§ 24
Övriga ärenden
I Bergström
P Olsson

1.

Ändrat datum för arbetsutskottets aprilsammanträde

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

2.

Inspektion från Arbetsmiljöverket

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

3.

Inspektion från Skolverket

Förvaltningschefen meddelar att Skolverket är klar med sin inspektion av
Sunnadals rektorsområde, Jändelskolans rektorsområde samt delar av Jämjö östra
rektorsområde.
______________
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§ 25
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2005.101 102
§2
Kommunala val
Filip Issal (fp) utses till ledamot i barn- och
ungdomsnämnden efter Kerstin EkbergSöderbom.
Åsa Thelning (fp) utses till ersättare i
barn- och ungdomsnämnden efter Filip Issal

Tekniska nämnden

2005.72 290
§1
Investeringstillstånd och begäran om anslag
av medel för byggande av ny förskola i
Rödeby, Johannesberg

Till Samhällsbyggnadsförv.

2005.406 214
Yttrande under granskningsskedet av
detaljplan för Flundran 3, Saltö

Till Samhällsbyggnadsförv.

2006.37 214
Yttrande i samrådsskedet över detaljplan
för Karlskrona Hamn, Verkö.

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas till
protokollet.
_________________
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22 mars 2006
Plats och tid

Nättraby Kunskaps Center samt besök i verksamheterna
kl 08.30 – 15.00

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Eva-Britt Dahlström (s)
Jeanette Petersson (s)
Kajsa Söderstrand (s)
Johan Elofsson (m)
Andreas Reinholdsson (kd)
Bo Palmgren (c)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
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tom kl 10.40

tom kl 10.40
tom kl 10.40
fr o m kl 08.40

Tjänstgörande ersättare

Jörgen Aronsson (s)
Åsa Thelning (fp)

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Stefan Petersson
Ingrid Bergström

barn- och ungdomschef
kanslichef
ekonomichef
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Bertil Karlsson Flood
Kurt-Inge Johnsson
Margareta Svedström
Elisabeth Bernstein

rektor/Nättraby rektorsområde
rektor/Nättraby rektorsområde
rektor/Nättraby rektorsområde
specialpedagog/Nättraby förskolor

Utses att justera

Bo Palmgren

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2006-03-29 kl 14.00
Underskrifter

Sekreterare

__________________________________

Ordförande

__________________________________

Justerare

__________________________________

Paragrafer 26-34

_________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-03-30
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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§ 26
Välkommen till Nättraby rektorsområde
Rektorerna vid Nättrabyskolan Bertil Karlsson Flood, Kurt-Inge Johnsson och
Margareta Svedström hälsar barn- och ungdomsnämnden välkommen till
Nättrabyskolan, vars äldsta del byggdes 1905. För några år sedan invigdes
Nättraby kunskapscentrum som tillsammans med den anpassade gamla delen rymmer
725 barn år F-9. Skolan har 9 arbetslag i 9 ”lägenheter”; den lilla skolan i den stora
skolan. Det finns 6 stora fritidshemavdelningar med ca 295 barn.
I området finns även Hasslö skola som är en F-6 skola med 125 elever.
Området har 13 förskoleavdelningar, fördelat på 6 förskolor samt 9 familjedaghem.
Till detta kommer en förskola som drivs på entreprenad.
Området har 195 anställda och en budget på 66,5 mkr.
Det redovisas skolverkets bedömning av NKC. Skolverket uttalar sig positivt om
arbetssättet, arbetslagen och interaktion mellan elever och personal, värdegrundsarbetet, den höga måluppfyllelsen, säkerheten i betygssättningen, kvalitetsredovisningen, ledningsdeklarationen, den goda samverkan mellan F-2, den tydliga
kompetensutvecklingen, skolbiblioteket samt den goda informationen i området.
Rektorerna poängterar den goda stämningen mellan elever och personal som ger bra
resultat. Mycket av skolarbetet sker åldersintegrerat. Även temaverksamhet som
berör hela skolan är vanligt förekommande. Det finns kamratstödjare på skolan.
Ledarskapsprofilen i år 8-9 är mycket uppskattad. Projektet från ”knopp till tå” är
viktigt. Skoldagbok/loggbok förs. Ledningen ser det positivt att fritidshemmen är
integrerade i skolan, både för barnen och personalen. Utemiljön är viktig för barnen.
I Karlskrona har bildats ett nätverk mellan skolledare som har ansvar för
fritidshemmen.
Specialpedagog Elisabeth Bernstein berättar om sitt arbete som förskolepedagog.
Förskolepedagogen är knuten till rektorsområdet. Hon fungerar som samarbetspartner till förskolans personal och ger råd och stöd i frågor kring arbetssätt, metoder,
bemötande och förhållningssätt. Speciellt viktigt är att jobba med är barnens språkutveckling och de barn som har koncentrationssvårigheter. Samarbetet med hemmen är
också mycket viktig.
Ordföranden tackar för en intressant och stimulerande föredragning.
Efter barn- och ungdomsnämndens ordinarie sammanträde besöker ledamöterna
Havgårdens förskola, Klockarbackens förskola, Skärets förskola samt fritidshemmen
på NKC.
_________________
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§ 27
Aktuell information
2006.106 026
L Dehlin
Akten

1.

Redovisning av sjuktal

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

22 mars 2006

§ 28
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Förordnande som tf rektor inför start av Rosenholmskolan.

2006.107 023

Placering som rektor för Rosenholmskolan fr o m den
13 mars 2006.

2006.107 023

Beslut om att driva Rosenholmskolan med idrottsprofil
år 7-9 fr o m höstterminen 2006.

2006.64 611

Beslut om tf förvaltningschef under tiden 6 – 10 mars
2006.

2006.114 024

Reviderade läsårstider 2006/2007 för Karlskrona
kommuns grundskola inkl förskoleklass och särskola.

2005.458 608

Anställning av lärare år 1-7, 90 % fr o m den 30 mars
2005 och tillsvidare.

2006.10 023

Anställning av mellanstadielärare, 100 %, fr o m den
29 oktober 2005 och tillsvidare.

2006.10 023

Anställning av lärare år 1-7, 100 %, fr o m den 27 mars
2006 och tillsvidare.

2006.10 023

Fortsatt lönetillägg för uppdrag som samverkansansvarig 2006.3 024
vid Gullberna förskola under tiden 1-31 mars 2006.
Fortsatt lönetillägg som vik förskollärare vid Skrävle
förskola under tiden 1 mars – 31 juli 2006.

2006.3 024

Lönetillägg som utvecklingsledare vid Hasslö skola
under tiden 1 januari – 31 mars 2006.

2006.3 024

Lönetillägg för uppdrag som samordnare vid
Mariebergs förskola under tiden 1 januari – 30 juni
2006.

2006.3 024

Lönetillägg för uppdrag som samordnare vid
Mariebergs förskola under tiden 1 januari – 30 juni
2006.

2006.3 024
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Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid
Hasslö förskola under tiden 1 januari – 31 mars 2006.

2006.3 024

Beviljad ansökan om dispens från 1-årsregeln vid
placering i förskoleverksamhet.

2006.105 606

Beviljad ledighet mer än 10 dagar för elev i år 4 vid
Jämjö västra rektorsområde.
Beslut om hemundervisning för elev i år 7 vid
Rödebyskolan under tiden 13 februari – 17 februari
2006.
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 5 vid
Strömsbergsskolan fr o m den 30 januari 2006 och
tillsvidare.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2005.501 042
P Olsson
S Petersson
Kommunstyr.
I Bergström
Akten

§ 29
Budgetuppföljning januari-februari 2006
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 892,2 mkr,
varav kommunbidrag utgör 796,9 mkr och övriga externa och interna intäkter
95,3 mkr.
Till 12 rektorsområden med förskola - grundskola har enligt resursfördelningen
delats ut 579,8 mkr.
Ekonomiskt ingångsläge 2006
Barn- och ungdomsnämnden har 2005 disponerat en nettobudget om 793,6 mkr.
Bokslutet för 2005 visar en positiv budgetavvikelse om 0,2 % eller motsvarande
+ 1,7 mkr.
De största avvikelserna finns inom verksamheterna barnomsorgsavgifter, särskolan,
förberedelseklasser, resursskolan, friskolor och enskilda verksamheter, bemanningsteam, lokaler och Säljö barnkoloni.
Rektorsområdena uppvisar sammantaget ett nollresultat mot budget.
Av investeringsbudgeten på totalt 7,75 mkr har 7,6 mkr förbrukats under året.
Medlen har i huvudsak använts för inköp av utrustning och inventarier till
förskolor och grundskolor. Investeringsprojekt inom storköken har genomförts
för totalt 1,1 mkr.
Internbudget/Resursfördelning 2006
Under 2006 används den resursfördelningsmodell som togs fram till budget 2001
och som modifierades till 2005 års internbudget med att 5 % av resurstilldelningen
till rektorsområdena fördelas utifrån två av Skolverkets ”Salsa”-kriterier. Modellen
från 2001 skall ge rektorsområdena stabila budgetförutsättningar genom att
områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets start. För barnomsorgen
följs producerade timmar upp månadsvis och regleras ekonomiskt per tertial.
Justeringar görs också för att kompensera för de löneökningar som kommer under
året.
Utöver den ordinarie budgeten finns även medel avsatta i en reserv under
kommunstyrelsen för att delvis täcka det utökade behovet av barnomsorg på grund
av demografiska förändringar, dvs ett utökat födelsetal.
För 2006 har sammantaget 10,5 mkr budgeterats som reserver. En reserv om 3,5 mkr
som säkerhetsmarginal enligt budgetdirektiv samt 7 mkr (1 %) enligt samma direktiv
i enlighet med förslagna rationaliseringsåtgärder, se budget 2006.
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Händelser under 2005
Den kommunala grundskolan år f – 9 har under 2005 minskat med 141 elever, medan
friskolornas elevtal har ökat med 79. Den totala nettominskningen är 62 elever.
Förskolan har utökats med ca 400.000 timmar under 2005, dvs ca 140 barn. Snittiden
per barn har fortsatt att öka med knappt 1 timme per barn, vilket också bidragit till
den ökade timvolymen. Även fritidshemsbarnens snittider har ökat något.
Under 2005 öppnades två nya förskolor, Rosenborg och Tullen. Spandelstorps
förskola återgick till att vara en förskola med 5 avdelningar och är omdöpt till
Sagolunden). Andra mindre utökningar har gjorts inom befintliga verksamheter.
Stora insatser har gjorts för att kartlägga och inventera sjukfrånvaron i förvaltningen
samt för att initierade åtgärder, vilket har resulterat i att förvaltningen sänkt sina
sjuktal under 2005 jämfört med 2004.
Under 2005 startades ett antal projekt/processer inom förvaltningen.
Under 2005 avslutades Skolportalprojektet och Rödebyskolan anslöts i december.
Övriga skolor ansluts under 2006.
Ett nytt beslut avseende resurstilldelningen till fristående skolorna togs 2005, vilket
är överklagat till Länsrätten. Medel finns reserverade med 1,1 mkr som en försiktighetsprincip.
Prognos för 2006
En prognos som grundar sig mycket på vad som framkommit i samband med
internbudgetarbetet inför 2006 samt analys av bokslutet för år 2005 pekar på ett +/-0
resultat för 2006.
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos före upplösning av reserv
slutar på – 7,0 mkr, vilket i sin helhet är hänförligt till rektorsområdena. Orsaker som
anges i rektorsområdena är obalans mellan tilldelade medel och den verksamhet som
bedrivs i rektorsområdena samt för barnomsorg och förskola kända förändringar
under året.
Barnomsorg och Förskola
De medel som avsattes av fullmäktige för att täcka den demografiska utbyggnaden
har till största delen, 11 mkr, redan tagits i bruk för att täcka det behov som kan ses
under 2006. Totalt har det tillkommit ca 7000 timmar i veckan, motsvarande ca 10
förskoleavdelningar. Av dessa timmar är 5600 i provisorium. En ny förskola har
tillkommit, Skillingenäs, i Nättraby. Pga ökade snittimmar och att föräldrar söker
förskola i större utsträckning kan det visa sig att prognosen inte håller och att
nämnden bli tvungen att återkomma under våren 2006 för att klara förskoleutbyggnaden inför senhösten 2006 och våren 2007.
I början av 2007 finns behov av drygt 80 nya förskoleplatser samt ytterligare 130 nya
platser i början av 2008.
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Sedan 2002 har det skett en förtätning i barngrupperna i förskolan som motsvarar 3,5
avdelningar. Denna förtätning kan i längden inte accepteras ur bl a kvalitets- och
arbetsmiljöhänseende.
Grundskola
I rektorsområdena har arbetet med att nå en budget i balans till 2006-12-31
preliminärt slutförts. Vid genomgång med rektorsområdena har framkommit ett
flertal åtgärder som kommer att genomföras för att uppnå denna balans. T ex
förändrad organisation, ökad samordning och restriktivitet av extraresurser
och elevassistenter, mindre medel till läromedel m m.
I de ramar som fastställts av kommunfullmäktige för 2006 finns inte det riktade
statsbidraget avseende personalförstärkningar i skola och fritidshem samt det riktade
statsbidraget avseende personalförstärkningar i förskolan medräknade för år 2006.
I denna prognos har förutsatts att erhållna medel enligt beslutade ramar gäller.
Investeringsbudget
Investeringsbudgeten är på totalt 6,0 mkr. Till detta kommer 150 tkr som inte
utnyttjades under 2005 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts.
För den utbyggnad som planeras inom barnomsorgen under året finns ytterligare
investeringsbehov till utrustning/inventarier till vilket kommunstyrelsen avsatt medel
i investeringsreserv.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1.att överlämna budgetuppföljning för januari – februari 2006 till kommunstyrelsen
2.att hos kommunstyrelsen begära att 11 mkr av de 12 mkr som avsatts till demografisk utbyggnad inom förskolan överförs till nämnden
3.att hos kommunstyrelsen begära att investeringsmedel till motsvarande
5 avdelningar, 0,6 mkr, av de medel som avsatts till demografisk utbyggnad
inom förskolan överförs till nämnden
4.att hos kommunfullmäktige begära att investeringsramen för 2006 utökas med
150 tkr för utrustning/inventarier/ombyggnader inom rektorsområdena
5.att till kommunstyrelsen föreslå följande verksamhetsmått med anledning av lag
om ”ekonomisk hushållning”:
Grundskola - Antal pedagogisk personal/100 barn.
Förskola – antal barn per personal.
Redovisning av måtten föreslås följa de av Skolverket bestämda modellerna för
Wärnersson- respektive Hallengrenredovisning.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet framför synpunkter under rubriken Grundskola och föreslår att barnoch ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid nämndens marssammanträde.
----------------Yrkanden
Ordföranden föreslår att 5:e att-satsen återremitteras till arbetsutskottet för
ytterligare beredning och att arbetsutskottet får delegation att besluta om
denna att-sats.
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Annicka Engblom (m) föreslår att 2:a att-satsen ändras enligt följande:
”att hos kommunstyrelsen begära att 6 mkr av de 12 mkr som avsatts till
demografisk utbyggnad inom förskolan överförs till nämnden”.
Markus Alexandersson (s) yrkar avslag på Annicka Engbloms förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att-satserna 1, 3 och 4.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer Annicka Engbloms förslag betr att-sats 2 mot tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget att-sats 5 mot sitt eget förslag
om återremiss.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om återremiss.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
1.att överlämna budgetuppföljning för januari – februari 2006 till kommunstyrelsen
2.att hos kommunstyrelsen begära att 11 mkr av de 12 mkr som avsatts till demografisk utbyggnad inom förskolan överförs till nämnden
3.att hos kommunstyrelsen begära att investeringsmedel till motsvarande
5 avdelningar, 0,6 mkr, av de medel som avsatts till demografisk utbyggnad
inom förskolan överförs till nämnden
4.att hos kommunfullmäktige begära att investeringsramen för 2006 utökas med
150 tkr för utrustning/inventarier/ombyggnader inom rektorsområdena.
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5. att återremittera förslaget betr verksamhetsmått till förvaltningen för vidare
beredning samt ge arbetsutskottet delegation att lämna förslag till
kommunstyrelsen i ärendet.
Reservation
Annicka Engblom (m) reserverar sig till förmån för eget förslag, vilket bifogas
protokollet.
______________
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2006.64 611
P Olsson
Rektorer i
Jämjö SV
Akten

§ 30
Ändrad rektorsområdesindelning i Jämjö samverkansområde
Sedan den senaste organisationsförändringen har Jämjö samverkansområde bestått av
tre rektorsområden:
-Jämjö östra rektorsområde med barnomsorg och skola i Fågelmara och Torhamn,
barnomsorg i Jämjö samt skola F-6 i Jämjö,
-Jämjö västra rektorsområde med barnomsorg och skola i Ramdala och Skrävle samt
på Sturkö,
-Jändelskolans rektorsområde med skola år 7-9 i Jämjö.
I samråd med rektorerna i området har ett förslag som ger bättre balans inom
rektorsområdena tagits fram.
Förslaget innebär följande fördelning mellan rektorsområdena:
-Jämjö östra rektorsområde med barnomsorg och skola i Fågelmara, Torhamn och
Skrävle, barnomsorg i Jämjö samt Kyrkskolan i Jämjö,
-Jämjö västra rektorsområde med barnomsorg och skola i Ramdala och på Sturkö,
-Jändelskolans rektorsområde med Jändelskolans samtliga verksamheter, år 4-9.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att rektorsområdesindelningen, som föreslås ovan, skall gälla från 2006-07-01.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens marssammanträde.
------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att rektorsområdesindelningen, som föreslås ovan, skall gälla från 2006-07-01.
_____________
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2006.109 001
F Issal
I Bergström
E Winther
Akten

§ 31
Val av ersättare i arbetsutskottet
Uppdraget som ersättare i arbetsutskottet för (fp) har blivit vakant efter Kerstin
Ekberg-Söderbom.
Jan-Olof Petersson (fp) föreslår att Filip Issal (fp) väljs till ersättare.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att

Filip Issal (fp) väljs till ersättare i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott.

--------------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att

välja Filip Issal (fp) till ersättare i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott.

__________________
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2006.108 001
Folkhälsorådet/
Idrotts- och
fritidsnämnd
Å Thelning
I Bergström
Akten

§ 32
Val av representant i folkhälsorådet
Uppdraget som representant för barn- och ungdomsnämnden i folkhälsorådet har
blivit vakant efter Kerstin Frändebo (c).
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens marssammanträde.
----------------------Förslag
Annicka Engblom (m) föreslår Åsa Thelning (fp) till uppdraget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att välja Åsa Thelning (fp) till nämndens
representant i Folkhälsorådet.
_______________
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§ 33
Övriga ärenden
I Bergström

1.

Ändrat datum arbetsutskottets sammanträde i april 2006

Arbetsutskottet har beslutat ändra sitt sammanträde den 6 april 2006 till
måndagen den 10 april kl 13.00.
Lokal: Varmbadhuset, Klemmingrummet.
_______________
P Olsson
I Bergström
Akten

2.

Rektorstjänst i Rödeby rektorsområde

Förvaltningschefen har tillsammans med presidiet, berörda rektorer och fackliga
företrädare intervjuat sökande till rektorstjänsten i Rödeby.
Förvaltningschefen föreslår att barn- och ungdomsnämnden delegerar till presidiet att
besluta i ärendet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden delegerar till presidiet att besluta om tillsättning av
rektorstjänst i Rödeby rektorsområde.
________________

P Olsson

3.

Förskolan Virvelvinden i Jämjö

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

4.

Förskola i Bostorp

Bo Palmgren (c) ställer frågor om tidsplan för rubr förskola och ärendegången.
Förvaltningschefen meddelar att den komplettering som lämnats till kommunstyrelsen kommer att tillställas nämndens ledamöter.
_________________
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P Olsson
S Ohlsson

5.

Strömsbergs förskola

Bo Palmgren (c) framhåller lösningen på förskola i Strömsberg.
Annicka Engblom (m) instämmer i Bo Palmgrens yttrande.
_____________
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§ 34
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2005.492 291
§ 35
Utveckling av skolor på Trossö/Wämö
Kommunstyrelsen godkänner redovisas
beslutsgång för genomförande av rubr
skolutvecklingsprojekt.

Tekniska nämnden

2005.492 291
§ 14
Utveckling av skolor på Trossö/Wämö
Tekniska nämnden beslutar att ge tekniska
förvaltningen i uppdrag att genomföra
beslutade förstudieuppdrag.

Kommunledningsförvaltningen

2005.501 042
Anvisningar för budgetuppföljning med
prognos för 2006 års utfall.

Till Samhällsbyggnadsförvaltn.

2005.273 212
Yttrande under utställningsskedet över
fördjupning av översiktsplanen för
Trummenäsområdet.

Till Samhällsbyggnadsförvaltn.

2006.44 214
Yttrande under samrådsskedet över detaljplan, Kronärtskockan 4, Lyckeby.

Till Samhällsbyggnadsförvaltn.

2006.45 214
Yttrande under samrådsskedet över
detaljplaneprogram för Karlskrona 5:10,
Wämöstrand.

Till Samhällsbyggnadsförvaltn.

2006.73 214
Yttrande under samrådsskedet över
detaljplan för Jämjö 6:1, seniorboende.

Till Samhällsbyggnadsförvaltn.

2006.102 214
Yttrande under samrådsskedet över detaljplan för kv Wattrang, Länsstyrelsen.

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

22 mars 2006

forts § 34
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas till
protokollet.
_________________
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19 april 2006

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
torsdagen den 19 april 2006
§ 35

Aktuell information
1. Välkommen till barn- och ungdomsnämnden
2. Förbättring av ventilationen i Östra Torpskolan
3. Redovisning av sjuktal
4. Köredovisning
5. Olycksfallsredovisning inom barnomsorg och skola

§ 36

Delegeringsärenden

§ 37

Budgetuppföljning januari – mars 2006

§ 38

Ekonomiska verksamhetsmått (ärendet utgår)

§ 39

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse år 2005

§ 40

Återremitterat förslag till uppföljnings- och utvärderingsplan

§ 41

Förskolelokaler i Spjutsbygd

§ 42

Anpassning av lokaler i Aspö skola

§ 43

Förskoleetablering på Rosenholm

§ 44

Förskolelokaler i Jämjö

§ 45

Ersättare i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

§ 46

Kurser och konferenser
”Hårda killar pluggar inte”

§ 47

Övriga ärenden
1. Ändring av nämndens junisammanträde

§ 48

Meddelanden

_________________

19 april 2006
Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 – 12.31

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Eva-Britt Dahlström (s)
Kajsa Söderstrand (s)
Filip Issal (fp)
Andreas Reinholdsson (-)
Bo Palmgren (c)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
fr o m § 43
föredragn t o m § 43

Jörgen Aronsson (s)
Therese Nilsson (s)

t o m § 43

Tjänstemän

Per Olsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Lena Dehlin
Ingrid Bergström

barn- och ungdomschef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
personalsekreterare
nämndsekreterare

Utses att justera

Åsa Gyberg-Karlsson

Tjänstgörande ersättare

1

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2006-05-02 kl 11.00
Underskrifter

Sekreterare

__________________________________

Ordförande

__________________________________

Justerare

__________________________________

Paragrafer 35-48

_________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-05-03
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare

26 april 2006

2

§ 35
Aktuell information
1.

Välkommen till barn- och ungdomsnämnden

Nya ersättaren i barn- och ungdomsnämnden, Therese Nilsson (s) hälsas välkommen
till barn- och ungdomsnämnden.
__________________
S Ohlsson
Registrator

2.

Förbättring av ventilationen i Östra Torpskolan

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

3.

Redovisning av sjuktal

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

19 april 2006
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forts § 35
2006.131 611
S Ohlsson
Akten

4.

Köredovisning

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

5.

Olycksfallsredovisning inom barnomsorg och skola

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

19 april 2006

§ 36
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Anställningsavtal för elevassistent 75 %, tillsvidare
fr o m den 1 april 2006.

2006.10 023

Anställningsavtal för barnskötare 75 %, tillsvidare
fr o m 1 april 2006.

2006.10 023

Anställningsavtal för fritidsledare 75 %, tillsvidare
fr o m den 1 april 2006.

2006.10 023

Anställningsavtal för ekonomibiträde 75 %, tillsvidare
fr o m den 1 april 2006.

2006.10 023

Beslut om hemundervisning för elev i år 7, vid
Rödebyskolan under tiden 13 – 16 mars 2006.
Beslut om hemundervisning för elev i år 9, vid
Rödebyskolan under tiden 15 – 21 mars 2006.
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9,
vid Rödebyskolan under den 27 mars – 7 april
2006.
Uppsägning av tjänst som adjunkt vid Rödebyskolan
fr o m 23 juni 2006.
Beviljad ledighet för elev i år 2 vid Sunnadals
rektorsområde under tiden 11 februari – 26 mars
2006.
Beviljad ledighet för elev i år 4 vid Sunnadals
rektorsområde under tiden 11 februari – 26 mars
2006.
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 7
vid Sunnadals rektorsområde fr o m 16 mars 2006.
Beslutet innebär extra undervisning i SvA 3,5 tim/vecka.
Beslut om anpassad studiegång, för elev i år 9 vid
Sunnadals rektorsområde. Innebär arbetspraktik
under veckorna 12-23 vårterminen 2006.

4
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forts § 36
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9 vid
Sunnadals rektorsområde fr om den 23 mars 2006.
Beslutet innebär att undervisningen i engelska
reduceras 1 tim/vecka.
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 7 vid
Sunnadals rektorsområde fr o m den 6 mars 2006.
Beslutet innebär att undervisningen i engelska
reduceras 1 tim/vecka.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2005.501 042
P Olsson
S Petersson

§ 37
Budgetuppföljning januari – mars 2006

Akten

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

19 april 2006
2005.501 042
P Olsson
S Petersson
Akten

§ 38
Ekonomiska verksamhetsmått
Ärendet utgår.
______________
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2006.132 619
A Eklund
A Ottosson
Rapport
Akten

§ 39
Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse år 2005
Anja Eklund ger en information om kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse
för barn- och ungdomsförvaltningen för verksamhetsåret 2005.
Kvalitetsredovisningen omfattar
- ansvarsområde och organisation
- processen kring kvalitetsredovisningar
- fakta kring förvaltningens medarbetare
- olika sätt att stimulera barns utveckling
- föräldrars upplevelse av kvalitet i förskolan, fritidshemmen
och grundskolan
- internationellt arbete
- resultat och analys av attitydundersökning gentemot elever i avgångsklasser och deras föräldrar
- arbetssätt och processer
- individuella utvecklingsplaner
- kartläggning av kunskaper
- stödprocesser; elevhälsa, skolhälsovården, resurscentrum, seniorer
i skolan, skolskjutsar, IT-satsningar
- resultat och analys av enkäter om skolhälsovården och drogvanor
- det systematiska arbetsmiljöarbetet
- förskoleutbyggnad
- utemiljön
- barn- och ungdomsförvaltningens ekonomi.
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden får ta del av det färdigställda
materialet vid nämndens aprilsammanträde.
---------------------------Anja Eklund redovisar det färdigställda materialet. Kvalitetsredovisningen och
verksamhetsberättelsen för år 2005 kommer att ingå i barn- och ungdomsförvaltningens rapportserie.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

godkänna kvalitetsredovisningen och verksamhetsberättelsen för år 2005.

Synpunkter
Bo Palmgren (c) finner det önskvärt att t ex arbetsutskottet får möjlighet att
tillsammans med rektorerna ha en diskussion kring kvalitetsredovisning.
Ordföranden, förvaltningschefen och Anja Eklund återkommer i frågan.

19 april 2006

forts § 39
Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget biträtt av
Annicka Engblom.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Särskilt yttrande
Annicka Engblom (m) lämnar särskilt yttrande från Alliansen och Andreas
Reinholdson, vilket bifogas protokollet.
_______________

9

Barn- och ungdomsnämnden
Ärende 5: Kvalitetsredovisning 2005

Karlskrona 2006-05-01

Särskilt yttrande
Under kvalitetsredovisningens sista del ”Framtid och åtgärder för förbättring” vill Alliansens partier
med detta särskilda yttrande i ärendet påvisa de områden där vi har en avvikande mening gentemot
majoritetens.
Ny skola

Alliansen har i tidigare beslut ställt sig avvisande till en etablering av en grundskola 7-9 på
Rosenholm. Vikande siffror i elevunderlaget inom grundskolan tillsammans med elevövergångar från
kommunala- till friskolor har medfört överytor inom den kommunala skolan. Detta har inte, trots
påtalanden från Allianspartierna, motsvarats av någon anpassning och därmed medfört onödiga
lokalkostnader för verksamheten. Etablerandet av en grundskola år 7-9 på Arena Rosenholm skulle
ytterligare bygga på överytorna.
Demografi

Dagens otydlighet vad det gäller resurstilldelning mellan barnomsorg och skolan och
socialdemokraternas ensidiga utökning av den kommunalt drivna förskolan har inneburit en fördyring
samt en kraftig förskjutning av resurserna från skolan till förskolan. Alliansens partier förordar utökad
valfrihet och fler aktörer inom barnomsorgen, vilket skulle sänka kostnaderna och medföra ökade
satsningar på skolan.
Rektorstjänster

Alliansen delar inte uppfattningen om att ledartätheten är avgörande för kvalitetsarbetet i Karlskronas
skolor. Alliansen anser däremot att dagens organisation, resurstilldelning och styrning av skolan i
grunden behöver förändras för att skapa mindre, mer flexibla och inflytelserika enheter.
Annicka Engblom (m)
Bo Palmgren (c)

Jan-Olof Pettersson (fp)
Andreas Reinholdson (kd)

19 april 2006
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2006.93 619
A Eklund
A Ottosson
Rektorerna
Akten

§ 40
Återremitterat förslag till uppföljnings- och utvärderingsplan
Ärendet har beretts vid ett extra arbetsutskott den 17 mars 2006.
Vid nämndens sammanträde den 22 februari 2006 redovisades en sammanställning
av vilka områden nämnden önskar en återkoppling till i form av skriftlig rapport.
Sammanställningen omfattade följande områden:
§
§
§
§
§

Rektor ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till
de nationella målen och till målen i skolplanen och arbetsplanen.
Beskrivning av individernas möjlighet att använda sina personliga styrkor i
lärandet genom flexibla grupperingar och varierande metodval enligt barn- och
ungdomsnämndens direktiv.
Kartläggning av elevers kunskaper enligt policy .
Beskrivning av utveckling av barns och elevers inflytande och ansvar enligt barnoch ungdomsnämndens direktiv.
Beskrivning av föräldrars inflytande och ansvar enligt barn- och ungdomsnämndens direktiv.

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

19 april 2006
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2004.419 290
P Olsson
S Ohlsson
Tekniska
nämnden
Tekniska
förvaltn.
Akten

§ 41
Förskolelokaler i Spjutsbygd
Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde i november 2004 § 105 beslutade
nämnden
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående utföra projektering av ovan förslagna objekt avseende förskoleverksamhet
i Spjutsbygd.
Bakgrunden till beslutet är behovet av bättre lokaler för de förskoleverksamheter som
idag finns i Nisastugan och på Trollbacken. Det beräknade lokalbehovet för dessa
verksamheter motsvaras av tre förskoleavdelningar.
Vidare beslutade barn- och ungdomsnämnden
att samtidigt uppdra åt tekniska förvaltningen att för barn- och ungdomsnämnden
presentera en kostnadsberäkning av en ombyggnad av nuvarande lokaler samt
att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att efterhöra med berörda föräldrar i
rektorsområdet om önskemål om form av barnomsorg
Tekniska förvaltningen gjorde våren 2005 en kostnadsberäkning där det framkom att
de två fastigheter som idag används, Nisastugan och Trollbacken, inte är möjliga att
bygga om för att motsvara det lokalbehov som finns (tre förskoleavd).
Rektorerna i området genomförde en enkätundersökning under våren 2005 där
föräldrarnas önskemål om omsorgsform efterfrågades. Resultatet av denna
enkätundersökning redovisades till barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott i april
2005, § 28.
Förslag
Eftersom behovet av fler förskoleplatser i området Spjutsbygd/Strömsberg har ökat
på samma sätt som i andra delar av kommunen har en förskola i Strömsberg kunnat
tillskapas genom omdisponering och ombyggnad av ytor på Strömsbergs skola.
Förskolan är 210 m2 och har plats för 25 barn.
Behovet av ersättningslokaler för Nisastugan och Trollbacken kvarstår och
efterfrågan på förskoleplatser i området har ökat sedan beslutet i november 2004.
Därför kvarstår förslaget om projektering av tre förskoleavdelningar i Spjutsbygd.
För att ha beredskap för ett ev ytterligare ökat behov av platser i området föreslås att
projekteringen genomförs så att en fjärde förskoleavdelning är möjlig att bygga till.
Enligt Tekniska förvaltningen beräknas årshyran för tre förskoleavdelningar i
Spjutsbygd till ca 1 100 000 kronor.

19 april 2006
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forts § 41
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående utföra projektering av ovan föreslagna objekt avseende förskoleverksamhet i Spjutsbygd.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet
vid nämndens aprilsammanträde.
----------------------Yrkanden
Bo Palmgren (c) yrkar följande tilläggsattsats:
att vid ökad efterfrågan av barnomsorgsverksamhet i Spjutsbygd/Strömsbergs
området även ha med lokalisering i anslutning till Strömsbergsskolan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Bo Palmgrens tilläggsattsats.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla denna.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående utföra projektering av ovan föreslagna objekt avseende förskoleverksamhet i Spjutsbygd samt
att vid ökad efterfrågan av barnomsorgsverksamhet i Spjutsbygd/Strömsbergs
området som alternativ även ha med lokalisering i anslutning till Strömsbergsskolan.
_______________

19 april 2006
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2004.421 291
P Olsson
S Ohlsson
Tekn nämnden
Tekn förv.
Akten

§ 42
Anpassning av lokaler i Aspö skola
Bakgrund
Hösten 2004 placerades en rullstolsburen flicka i förskoleverksamheten på Aspö.
Med anledning av detta behövde den lokal som dagbarnvårdarna idag använder och
om några år även skolan, anpassas för att bli tillgängliga. Efter genomgång av
lokalerna har ett förslag tagits fram där all verksamhet samlas i skolan och
utemiljön omkring skolan förbättras och tillgänglighetsanpassas.
När skolan ska anpassas och byggas om berörs även skolans kök. Ombyggnaden av
framförallt köket har visats sig vara mer omfattande än vad som beräknats i ärendet
som barn- och ungdomsnämnden tog beslut om i november 2004, § 93.
Information om det ökade kostnadsläget har redovisats för barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott i mars 2005, § 20, i april 2005, § 28 samt i juni 2005, § 45.
Förslag
Tekniska förvaltningen har nu projekterat fram en lösning i samråd med personal,
skolledning, handikappsekreterare, fackliga organisationer och personal på barnoch ungdomskontoret. Förslaget är också presenterat för föräldrarna.
Hyresökningen för den ombyggda skolan har tagits fram av tekniska förvaltningen
och blir maximalt 291 000 kronor per år.
Byggstart kan ske direkt efter skolans slut och ombyggnaden beräknas kunna vara
klar i slutet av oktober 2006.
Under ombyggnadstiden kommer förskolebarnen att vara kvar i sin nuvarande
lokal, medan skolbarnen kommer att vara i församlingshemmet på Aspö.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående utföra ombyggnaden av Aspö skola enligt ovan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet
vid nämndens aprilsammanträde.
-------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.

19 april 2006
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående utföra ombyggnaden av Aspö skola enligt ovan.
________________
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2005.34 290
P Olsson
S Ohlsson
Teknisk förv.
Akten

§ 43
Förskoleetablering på Rosenholm
Bakgrund
Behovet av fler förskoleplatser fortsätter under 2007 och 2008. Behovet finns i
flera delar av kommunen. Nättraby är ett område som expanderar snabbt och är
attraktivt för barnfamiljer. Idag finns 113 barn som önskar plats i Nättraby.
Förslag
Två förskoleavdelningar etableras på Rosenholm, i samma byggnad som
Rosenholmsskolan, genom förhyrning av lokaler från Vasallen AB.
Rosenholms placering, centralt i kommunen, kommer att vara ett bra
placeringsalternativ för barn även från andra områden än Nättraby.
Årshyran blir maximalt 750 000 kronor och verksamheten beräknas kunna starta
omkring årsskiftet 2006/2007.
Hyreskontraktet skrivs på 10 år med 9 månaders uppsägning och 3 års förlängning.
Den totala ytan för förskolan är 460 m2. Förskolan kommer att ha ett mottagningskök.
Medel för denna förskoleutbyggnad avses att äskas inför 2007.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

etablera två förskoleavdelningar på Rosenholm enligt ovanstående förslag

att uppdra till tekniska förvaltningen att upprätta hyreskontrakt med Vasallen AB
enligt ovan föreslagna villkor.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet
vid nämndens aprilsammanträde.
---------------------Tidigare redovisat förslag beträffande volym per avdelning utgår ur förslaget
efter beredning av ärendet.
Protokollsanteckning
Annicka Engblom (m) meddelar att alliansen väljer att ej delta i beslutet.
Andreas Reinholdsson deltar ej i beslutet.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition det justerade tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget
att

etablera två förskoleavdelningar på Rosenholm enligt ovanstående förslag

att uppdra till tekniska förvaltningen att upprätta hyreskontrakt med Vasallen AB
enligt ovan föreslagna villkor.
Särskilt yttrande
Alliansen och Andreas Reinholdsson avser att inkomma med särskilt yttrande i
ärendet.
_________________

Barn- och ungdomsnämnden

Karlskrona 2006-05-01

Ärende 9: Förskoleetablering på Rosenholm

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

Annicka Engblom (m)
Bo Palmgren (c)

Jan-Olof Pettersson (fp)
Andreas Reinholdson (kd)
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2005.34 290
P Olsson
S Ohlsson
Tekn förv.
Akten

§ 44
Förskolelokaler i Jämjö
Bakgrund
Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde i januari 2005, § 4, beslutade
nämnden att hemställa till tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen
att köpa och projektera förskolelokaler i Jämjö folkets hus. Dessa lokaler skulle
ersätta de lokaler som nu förhyrs på Östra Stationsvägen i Jämjö. Lokalernas
placering intill E22 är ingen bra utemiljö för barnen.
Förslag
Karlskrona kommun har fört diskussioner med Jämjö folketshusförening som
utmynnat i ett förslag där kommunen förhyr förskolelokaler av föreningen.
Förskolans egna yta omfattar ca 420 m2 (197 m2 tillbyggnad, 126 m2 ombyggnad
samt utrymmen i suterrängplan). Därutöver har förskolan viss tillgång till
”stora salen”. Förutom den lekyta som iordningsställs på fastigheten kommer en
bredvidliggande markyta att ingå i förskolans utemiljö.
Årshyran för förskolan beräknas till maximalt 705 000 kronor, med en kontraktstid
på 20 år. Byggtiden beräknas till ca 8 månader.
Nuvarande årshyra för Östra Stationsvägen är 535 000 kronor.
En återställandekostnad om 381 520 kronor skall betalas till fastighetsägaren för
Östra Stationsvägen.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att uppdra till tekniska förvaltningen att upprätta hyreskontrakt med Jämjö
folketshusförening enligt ovan föreslagna villkor.
----------------------Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar återremiss av ärendet för omförhandling av hyrestiden.
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer frågan om ärendet skall avgöras idag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske.
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18

forts § 44
Votering
Annicka Engblom (m) begär votering
Ordföranden ställer följande voteringsproposition. Den som anser att ärendet
skall avgöras idag röstar ja, den som anser att ärendet skall återremitteras
röstar nej.
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Kajsa Söderstrand (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v)
och Jörgen Aronsson (s).
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Andreas Reinholdsson (-) och
Bo Palmgren (c).
Barn- och ungdomsnämnden har med 6 ja-röster mot 3 nej-röster beslutat avgöra
ärendet i dag.
Ordföranden ställer därefter proposition på tjänstemannaförslaget biträtt av
Markus Alexandersson.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat
att uppdra till tekniska förvaltningen att upprätta hyreskontrakt med Jämjö
folketshusförening enligt ovan föreslagna villkor.
Reservation
Annicka Engblom (m) reserverar sig mot beslutet.
Särskilt yttrande
Alliansen och Andreas Reinholdsson lämnar särskilt yttrande vilket bifogas
protokollet.
_________________

Barn- och ungdomsnämnden

Karlskrona 2006-05-01

Ärende 10: Förskolelokaler i Jämjö

Särskilt yttrande
Förslaget till en kontraktstid om 20 år mellan Karlskrona Kommun och Jämjö Folketshusförening
anser Allianspartierna vara alldeles för lång och ofördelaktig för kommunen. Allianspartierna har
också ifrågasatt etableringen av förskola i Jämjö Folkets hus utifrån att koncentrationen av
barnomsorgsverksamhet blir för stor till enbart den östra delen av samhället.
Alliansens partier anser det dock ytterst angeläget att den trafikmässigt utsatta situationen för barn och
personal på förskolan på Östra Stationsvägen i Jämjö snarast löses och föreslog på nämnden att
tillfälliga lokaler skulle skapas i anslutning till Jändelskolan. Förslaget avvisades av majoriteten.
Annicka Engblom (m)
Bo Palmgren (c)

Jan-Olof Pettersson (fp)
Andreas Reinholdson (kd)
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2006.109 001
I Bergström
E Winther
M OlinMattsson
Akten

§ 45
Ersättare i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Uppdraget som ersättare för (c) i arbetsutskottet har varit vakant en tid.
Annicka Engblom föreslår att Margareta Olin-Mattson (c) väljs till
ersättare.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att välja Margareta Olin-Mattsson (c) till ersättare i barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott.
_______________

19 april 2006
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§ 46
Kurser och konferenser
Regionala nätverket för jämställdhet i för- och grundskolan inbjuder till
föreläsningen ”Hårda killar pluggar inte?” - Om rapporten ”Kön och skolframgång”.
Tid och plats: Den 18 maj 2005 kl 08.30 – 12.30 i Knut Hahnsskolan, Ronneby.
Beslut
De av nämndens ledamöter som har möjlighet att delta i föreläsningen skall
anmäla sitt intresse till Anita Ottosson, tel 303621.
_________________

19 april 2006

§ 47
Övriga ärenden
1.

Ändring av barn- och ungdomsnämnden junisammanträde.

Ordföranden föreslår att barn- och ungdomsnämndens junisammanträde
flyttas till den 19 juni 2006.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer att nämndens sammanträde i
juni äger rum måndagen den 19 juni kl 08.30.
_______________
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§ 48
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2006.1 102
§ 22
Kommunala val
Fullmäktige har utsett Samuel
Bothén (kd) och Margareta Olin
Mattsson (c) till ersättare i barnungdomsnämnden

Kommunfullmäktige

2004.210 042
§ 26
Bokslutsdispositioner i
samband med bokslut år
2005 för Karlskrona
kommunkoncern

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.487 214
Detaljplan för Järavägen, del
av Karlskrona 6:50
m.fl. Karlskrona kommun

Arbetsmiljöverket

2006.14 291
Avslutande av ärende.
Inspektion Hasslö skola
Östra Bredaviksvägen 2,
Hasslö.

Arbetsmiljöverket

2006.122 290
Besked om resultat av
inspektion Lyckeby
rektorsområde 2006-03-10:
1. Vedeby förskola
2. Knösö förskola
3. Gullberna förskola.

Skolverket

2005.518 047
Utbetalningar av statsbidrag
avseende maxtaxa i förskoleverksamhet mars 2006.
Karlskrona kommun har erhållit
9 754 173 kronor.
Till kvalitetssäkrande åtgärder
har kommunen erhållit
1 533 675 kronor.
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Skolverket

2006.42 047
Utbetalning av statsbidrag för
personalförstärkning i förskolan.
Karlskrona kommun har erhållit
4 110 429 kronor.

Olofströms kommun

Förändring av läsåret
2006/2007

Håkan Berg

Håkan Berg tackar för uppvaktningen på sin högtidsdag.

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

17 maj 2006

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den
17 maj 2006
§ 49

Aktuell information
1. Köredovisning
2. Sjukfrånvaroredovisning
3. Psykosociala enkäten 2005
4. Information om Rosenholmsskolan

§ 50

Delegeringsärenden

§ 51

Delårsbokslut per den 30 april 2006-05-29

§ 52

Utveckling av skolor på Trossö och Wämö – förstudie av Rosenfeldtskolan

§ 53

Utveckling av skolor på Trossö och Wämö – förstudie av Ehrensvärdska skolan

§ 54

Utvärdering av integrationsplan för 2005 och förslag till integrationsplan för
2006

§ 55

Val av kontaktpolitiker

§ 56

Kurser och konferenser
- Hårda killar pluggar inte
- Öppna föreläsningar på Blekinge tekniska högskola

§ 57

Övriga ärenden
1. Förordnande av rektor i Nättraby och Jämjö rektorsområden
2. Ny lag om fri etableringsrätt för förskolor
3. Skrivelse angående skolmåltidskök i Strömsberg
4. Hyreskontrakt för Rosenholm

§ 58

Meddelanden

____________________

17 maj 2006
Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 – 12.12

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Eva-Britt Dahlström (s)
Jeanette Petersson (s)
Kajsa Söderstrand (s)
Andreas Reinholdsson (ob)
Bo Palmgren (c)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

Tjänstgörande ersättare

Tjänstemän

Övriga närvarande

Utses att justera

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

t o m kl 11.45 (ej beslutssmtr)

Jörgen Aronsson (s)
Mats Fagerlund (s)
Claes Nedfors (s)
Åsa Thelning (fp)

fr o m kl 08.45

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Anita Ottosson
Lena Dehlin
Ingrid Bergström
Ingrid Andersson
Sven-Bertil Johansson
Håkan Karlsson
Birgitta Strelert

barn- och ungdomschef
kanslichef
planeringschef
ekonomichef
PA-chef
pedagogisk samordnare
personalsekreterare
nämndsekreterare
assistent
rektor/Trossö rektorsområde
rektor/särskolan
projektledare

Markus Alexandersson

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2006-05-30 kl 16.00
Underskrifter

Sekreterare

__________________________________

Ordförande

__________________________________

Justerare

__________________________________

Paragrafer 49-58

_________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-05-31.
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare

17 maj 2006
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§ 49
Aktuell information
2006.131 611
S Ohlsson
Akten

1.

Köredovisning

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

2.

Sjukfrånvaroredovisning

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

3.

Psykosociala enkäten 2005

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

Information om Rosenholmsskolan

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

17 maj 2006

§ 50
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik
samordnande rektor i Jämjö samverkansområde
under tiden 1 april – 26 juni 2006.

2006.151 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik
samordnande rektor i Jämjö samverkansområde
under tiden 1 april – 26 juni 2006.

2006.152 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för assistent i Nättraby
rektorsområde under tiden 1 juli 2005 – 31 mars 2006.

2006.153 024

Anställningsavtal avseende tjänst som elevassistent
fr o m 1 april 2006.

2006.10 023

Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som
systemansvarig för ”Elevakt” under tiden 1 april –
31 december 2006.

2006.159 024

Beslut om lönetillägg för samordnare vid Rödmyrans
och Gulmyrans förskolor under tiden 1 januari –
31 december 2006.

2006.3 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för arbete som rektorsassistent vid Jämjö Östra rektorsområde under tiden
1 april – 26 juni 2006.

2006.3 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som samordnare
vid Skogsmyrans förskola under tiden 1 januari 2005 –
31 december 2007.

2006.3 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som samverkansansvarig vid Gullberna förskola under tiden
1 april – 31 maj 2006.

2006.157 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som
tf utvecklingsledare i Nättraby rektorsområde
under tiden 1 april – 21 juni 2006.

2006.156 024

Avslag på resursansökan för pojke i Karlskrona
Montessorifriskola.

2006.197 631
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Avslag på resursansökan för pojke i Karlskrona
Montessorifriskola.

2006.100 631

Beviljad ledighet för pojke i år 9 vid Jändelskolans
rektorsområde den 18 april 2006.
Beviljad ledighet för pojke i år 8 vid Jändelskolans
rektorsområde den 3-5 maj 2006.
Förskolan Gomorronsol, Fridlevstad har beviljats
medel ur Karlskrona Samfond för Daghemsverksamhet
för aktiviteter; utflykt och underhåll av gården.

2006.170 046

Fritidshemmet Labolina, Fridlevstad har beviljats
medel ur Palenska fonden för buss- och båtutflykt.

2006.193 046

Fritidshemmen i Rödeby beviljas medel ur Palenska
fonden för anordnande av en festival för barnen.

2006.194 046

Avslag på överklagande gällande barnomsorgsplacering för barn folkbokfört i Ronneby kommun.

2006.177 606

Sekretessärenden
Bifall till ansökan om förskoleplacering under
förälders friår.

S 2006.127 606

Bifall till ansökan om dispens från 1-årsregeln
vid placering i förskoleverksamhet.

S 2006.174 606

Bifall till ansökan om utökning av tid för barn
placerade på förskola.

S 2006.176 606

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2005.501 042
P Olsson
S Petersson
Kommunstyr.
Akten

§ 51
Delårsbokslut per den 30 april 2006
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 903,2 mkr,
varav kommunbidrag utgör 807,9 mkr och övriga externa och interna intäkter
95,3 mkr.
Till 12 rektorsområden med förskola - grundskola har enligt resursfördelningen
delats ut 580,3 mkr.
Ekonomiskt ingångsläge 2006
Barn- och ungdomsnämnden har 2005 disponerat en nettobudget om 793,6 mkr.
Bokslutet för 2005 visar en positiv budgetavvikelse om 0,2 % eller motsvarande
+ 1,7 mkr.
De största avvikelserna finns inom verksamheterna barnomsorgsavgifter, särskolan,
förberedelseklasser, resursskolan, friskolor och enskilda verksamheter, bemanningsteam, lokaler och Säljö barnkoloni.
Rektorsområdena uppvisar sammantaget ett nollresultat mot budget.
Internbudget/Resursfördelning 2006
Under 2006 används den resursfördelningsmodell som togs fram till budget 2001
och som modifierades till 2005 års internbudget med att 5 % av resurstilldelningen
till rektorsområdena fördelas utifrån två av Skolverkets ”Salsa”-kriterier. Modellen
från 2001 skall ge rektorsområdena stabila budgetförutsättningar genom att
områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets start. För barnomsorgen
följs producerade timmar upp månadsvis och regleras ekonomiskt per tertial.
Justeringar görs också för att kompensera för de löneökningar som kommer under
året.
Utöver den ordinarie budgeten finns även medel avsatta i en reserv under
kommunstyrelsen för att delvis täcka det utökade behovet av barnomsorg på grund
av demografiska förändringar, dvs ett utökat födelsetal.
För 2006 har sammantaget 10,5 mkr budgeterats som reserver. En reserv om 3,5
mkr som säkerhetsmarginal enligt budgetdirektiv samt 7 mkr (1 %) enligt samma
direktiv i enlighet med förslagna rationaliseringsåtgärder, se budget 2006.
Händelser under 2005
Den kommunala grundskolan år f – 9 har under 2005 minskat med 141 elever, medan
friskolornas elevtal har ökat med 79. Den totala nettominskningen är 62 elever.
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Förskolan har utökats med ca 400.000 timmar under 2005, dvs ca 140 barn. Snittiden
per barn har fortsatt att öka med knappt 1 timme per barn, vilket också bidragit till
den ökade timvolymen. Även fritidshemsbarnens snittider har ökat något.
Under 2005 öppnades två nya förskolor, Rosenborg och Tullen. Spandelstorps
förskola återgick till att vara en förskola med 5 avdelningar och är omdöpt till
Sagolunden). Andra mindre utökningar har gjorts inom befintliga verksamheter.
Stora insatser har gjorts för att kartlägga och inventera sjukfrånvaron i förvaltningen
samt för att initiera åtgärder, vilket har resulterat i att förvaltningen sänkt sina
sjuktal under 2005 jämfört med 2004.
Under 2005 startades ett antal projekt/processer inom förvaltningen.
Under 2005 avslutades Skolportalprojektet och Rödebyskolan anslöts i december.
Övriga skolor ansluts under 2006.
Ett nytt beslut avseende resurstilldelningen till fristående skolorna togs 2005, vilket
är överklagat till Länsrätten. Medel finns reserverade med 1,1 mkr som en försiktighetsprincip.
Prognos för 2006
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos efter upplösning av
reserv slutar på +/-0 mkr.
Förskola
De medel som avsattes av fullmäktige, 12 mkr, för att täcka den demografiska
utbyggnaden har till största delen, 11 mkr, redan tagits i bruk för att täcka det
behov som kan ses under 2006. Totalt har det tillkommit ca 7000 timmar i veckan,
motsvarande ca 10 förskoleavdelningar. Av dessa timmar är 5600 i provisorium.
En ny förskola har tillkommit, Skillingenäs, i Nättraby. Pga ökade snittid per barn
och att föräldrar söker förskola i större utsträckning än tidigare kommer nämnden
med stor sannolikhet att bli tvungen att senare under år 2006 återkomma med
äskanden för att klara förskole-utbyggnaden inför senhösten 2006 och våren 2007.
I början av 2007 finns behov av ca 170 nya förskoleplatser samt ytterligare drygt
150 nya platser i början av 2008.
Sedan 2002 har det skett en förtätning i barngrupperna i förskolan som motsvarar
3,5 avdelningar. Denna förtätning kan i längden inte accepteras ur bl a kvalitetsoch arbetsmiljöhänseende.
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Grundskola
I rektorsområdena har arbetet med att nå en budget i balans till 2006-12-31
slutförts. Vid genomgång med rektorsområdena har framkommit åtgärder som
kommer att genomföras för att uppnå denna balans. Viktigast är förändrad
organisation pga lägre elevtal.
Under 2006 kommer den nya skolan på Rosenholm att stå klar. I höst kommer
ca 70 elever att få sin undervisning där. Förvaltningen driver även prova på-projekt
där alla barn och elever från förskola till år 9 har möjlighet att någon gång per
termin prova på olika idrotter på arenan.
I de ramar som fastställts av kommunfullmäktige för 2006 finns inte det riktade
statsbidraget avseende personalförstärkningar i skola och fritidshem samt det
riktade statsbidraget avseende personalförstärkningar i förskolan medräknade för
år 2006.
I denna prognos har förutsatts att erhållna medel enligt beslutade ramar gäller.
Investeringsbudget
Investeringsbudgeten är på totalt 6,5 mkr. Till detta kommer 150 tkr som inte
utnyttjades under 2005 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts.
Av nämndens periodiserade investeringsbudget p 2,1 mkr till april månad har
1,4 mkr använts.
För den utbyggnad som planeras inom barnomsorgen under året finns ytterligare
investeringsbehov till utrustning/inventarier till vilket kommunstyrelsen avsatt medel
i investeringsreserv.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1.att överlämna budgetuppföljning för januari – april 2006 till kommunstyrelsen
2.att hos kommunstyrelsen begära att den kvarvarande 1 mkr av de 12 mkr som
avsatts till demografisk utbyggnad inom förskolan överförs till nämnden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
________________
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2005.492 291
P Olsson
S-B Johansson
S Ohlsson
Tekn förv.
Tekn nämnden
H Franzén
A Westerlund
Akten

§ 52
Utveckling av skolor på Trossö och Wämö – förstudie av Rosenfeldtskolan
år F-5/6
Kommunfullmäktige beslutade 2005-11-23/ 24 § 176, att uppdra till de tre
nämnderna barn- och ungdom, utbildning och tekniska att i samarbete presentera
förslag kring utveckling av skolor på Trossö och Wämö i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutade också att uppdra till
tekniska nämnden att inleda förhandlingar med Vasallen avseende gymnasieskolans
lokalbehov på Rosenholmsområdet och därefter återkomma till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens inriktningsförslag innebär att
• Vissa utbildningar/program vid gymnasieskolan under det närmaste året flyttar
till Rosenholmsområdet,
• Rosenfeldtsskolan byggs om till en modern och ändamålsenlig skola F- 5/6,
• Frigjorda lokaler på Ehrensvärdska gymnasiet byggs om för grundskolan år 6/7-9
med en profilering mot naturvetenskap och teknik,
• Wämöskolan byggs om till en F-9 skola, där även äldre särskolebarn skall ha sin
undervisning,
• Tullskolan avvecklas som grundskola, men kvar blir den kommunala förskolan.
Förstudie för ombyggnad av Rosenfeldtsskolan
Föreliggande beslut, barn- och ungdomsnämnden.
Vid förstudien av Rosenfeldtsskolans ombyggnad har representanter för personal och
föräldrar vid grundskolan och särskolan deltagit. Samtliga förespråkar inriktningen
F-6 tillsvidare. För att göra Rosenfeldtsskolan till en ändamålsenlig och modern F-6
skola måste ett flertal faktorer beaktas.
Grundsärskolans personal och samtliga föräldrar önskar dock en sammanhållen
grundsärskola med lokalisering på Wämöskolan. I nuläget finns ett beslut att de
yngre särskolebarnen skall gå på Rosenfeldtskolan och de äldre flyttas till
Wämöskolan.
Nedan redogörs för förutsättningarna att kunna tillgodose detta önskemål.
Förstudien för ombyggnad av Rosenfeldtsskolan visar på följande möjligheter:
I byggnad 2, Prinsenhuset, som inrymmer tre avdelningar F-3 med integrerad
fritidsverksamhet:
- Kapprum inryms på varje avdelning
- Avdelningarna anpassas till flexibla lösningar för olika verksamheter genom att
vissa väggar tas bort, fönster ut mot korridor , korridoren möbleras upp m.m
- Ny ventilation
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Mellan byggnad 2 och 3 byggs en inglasad passage mellan plan 4 i byggnad 2 och
plan 2 i byggnad 3.
I byggnad 3, Amiralen:
- Plan 1 byggs om för personalrum, skolhälsovård och expedition
- Plan 2 inrymmer basutrymmen
- Plan 3 inrymmer basutrymmen, datasal och materialrum.
Byggnad 4 , Hantverkaren:
- Hiss placeras utvändigt
- Spånsugen placeras utvändigt
- Plan 0 byggs om till fritidsgård , med möjlighet till fritidsgård kvällstid.
- Ny ventilation
Utemiljön:
Investeringar måste göras för att skapa två skolgårdar( lekytor) med olika
aktivitetsredskap , en för de yngre barnen och en för de äldre.
Ovanstående förslag utgår från att nytt beslut tas om en sammanhållen grundsärskola 1-10 .
Lokalisering av en sammanhållen grundsärskola på Wämöskolan.
Inför ombyggnad av Wämöskolan till F-9 har undersökts möjligheterna att tillgodose
föräldrars och personals önskemål om en sammanhållen grundsärskola i denna
verksamhet.
För att detta skall fungera krävs 4 basutrymmen , sammanlagt handlar det om 35-40
elever, och ett par grupprum. Övrigt lokalbehov, institutioner för idrott, hemkunskap,
slöjd m m finns att nyttja.
Lokaliseringen av en sammanhållen grundsärskola anses möjlig på Wämöskolan utan
att äventyra budgeten för skolutvecklingsprojektet.
Evakuering
Under byggtiden beräknas en byggnad i taget kunna evakueras och för detta ändamål
behövs A-huset, byggnad 1. Här finns iordningställda lokaler som tillsammans med
frigjorda lokaler i de andra byggnaderna skulle klara behovet.
Tekniska förvaltningens beräknade kostnader för ombyggnad är ca 40 mkr.
Övriga kostnader :
Flyttkostnader
Inventarier

100 000 kr
750 000 kr
Summa: 850 000 kr
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1.att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående utföra projektering av ovan föreslagna objekt avseende ombyggnad av
Rosenfeldtsskolan.
2.att hemställa till kommunstyrelsen att tillföra barn- och ungdomsnämnden medel
för att täcka drifts-, kapital- och flyttkostnader som följer av genomförandet enligt
ovan.
3.att hemställa till kommunstyrelsen att vid genomförande enligt ovan tillföra
barn- och ungdomsnämnden investeringsmedel för inventarier.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i ärendet vid nämndens
majsammanträde.
----------------------Revidering
Förvaltningschefen meddelar att tjänstemannaförslaget ändrats och i nuläget
endast omfattar att-sats 1.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på det reviderade tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att
hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående utföra projektering av ovan föreslagna objekt avseende ombyggnad av
Rosenfeldtsskolan.
___________________
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2005.492 611
P Olsson
S-B Johansson
S Ohlsson
Tekn förv.
Tekn nämnd
H Franzén
A Westerlund
Akten

§ 53
Utveckling av skolor på Trossö och Wämö – förstudie av Ehrensvärdska
skolan år 6/7-9
Kommunfullmäktige beslutade 2005-11-23/ 24 § 176, att uppdra till de tre
nämnderna barn- och ungdom, utbildning och tekniska att i samarbete presentera
förslag kring utveckling av skolor på Trossö och Wämö i enlighet med
kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslutade också att uppdra till
tekniska nämnden att inleda förhandlingar med Vasallen avseende gymnasieskolans
lokalbehov på Rosenholmsområdet och därefter återkomma till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens inriktningsförslag innebär att
• Vissa utbildningar/program vid gymnasieskolan under det närmaste året flyttar
till Rosenholmsområdet,
• Rosenfeldtsskolan byggs om till en modern och ändamålsenlig skola F- 5/6,
• Frigjorda lokaler på Ehrensvärdska gymnasiet byggs om för grundskolan år
6/7-9 med en profilering mot naturvetenskap och teknik,
• Wämöskolan byggs om till en F-9 skola, där även äldre särskolebarn skall ha sin
undervisning,
• Tullskolan avvecklas som grundskola, men kvar blir den kommunala förskolan.
Förstudie
Förstudie för ombyggnad av Ehrensvärdska gymnasiet. Föreliggande beslut,
utbildningsnämnden/ barn- och ungdomsnämnden.
Vid förstudien av ombyggnad av Ehrensvärdska gymnasiet har representanter för
föräldrar och elever Rosenfeldtsskolan och Saltöskolan deltagit. Personal som
representerat olika lärargrupper på Wämöskolan är också delaktiga i förstudien.
Förstudien på Ehrensvärdska gymnasiet har varit inriktat mot:
6-8 basutrymmen, grupprum, lokaler till expedition, skolhälsovård, personalrum,
lärararbetsplatser, utemiljö, samlingsrum, uppehållsrum för elever, elevarbetsplatser,
samnyttjande med gymnasiet, trafikmiljön, hemkunskapssal.
Förstudien för ombyggnad av Ehrensvärdska gymnasiet visar att möjligheter för
6/7-9 verksamhet enligt ovanstående kan skapas i byggnad 5, plan 2 och 3.
Utemiljön behöver förändras för att skapa möjligheter till rastaktiviteter.
Samnyttjande med gymnasiet:
No-ämnen: Samverkan med Ehrensvärdska. Finns utrymme i lokalschemat för
biologi, fysik, teknik och kemi. Dessa lokaler finns i byggnad 4.
Bild: Samverkan med Törnströmska gymnasiet.
Idrott : Lokaler finns på gymnasiet.
Musik: Samverkan med Törnströmska gymnasiet
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Samnyttjande också av matsal plan 1 byggnad 5, aula byggnad 4, datasal plan 2
byggnad 5 och bibliotek i Chapmanskolan.
Kostnader:
Enligt tekniska förvaltningen beräknas ombyggnaden kosta 13 mkr.
Övriga kostnader
Flyttkostnader m m från Wämöskolan – Ehrensvärdska
Inventarier
Summa:

250 000 kr
1 000 000 kr
1 250 000 kr

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1.att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående utföra projektering av ovan föreslagna objekt avseende ombyggnad av
Ehrensvärdska gymnasiet för att skapa en 6/7-9 enhet
2.att hemställa till kommunstyrelsen att tillföra barn- och ungdomsnämnden
medel för att täcka drifts-, kapital- och flyttkostnader som följer av genomförandet
enligt ovan
3.att hemställa till kommunstyrelsen att vid genomförande enligt ovan tillföra
barn- och ungdomsnämnden investeringsmedel för inventarier.
Beslutsförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta i ärendet vid nämndens
majsammanträde.
--------------------Revidering
Förvaltningschefen meddelar att tjänstemannaförslaget ändrats och i nuläget
endast omfattar att-sats 1.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget.
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till det reviderade tjänstemannaförslaget.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer det reviderade tjänstemannaförslaget mot Annicka Engbloms
avslagsyrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med det reviderade tjänstemannaförslaget.
Votering
Annicka Engblom (m) begär votering.
Voteringsproposition
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som bifaller det reviderade
tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller Annicka Engbloms avslagsyrkande
röstar nej.
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), Eva-Britt
Dahlström (s), Jeanette Petersson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Jörgen Aronsson (s),
Mats Fagerlund (s) och Claes Nedfors (s).
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Andreas Reinholdsson (ob), Bo Palmgren
(c), Åsa Thelning (fp).
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 4 nej-röster beslutat i enlighet
med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att
hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående utföra projektering av ovan föreslagna objekt avseende ombyggnad av
Ehrensvärdska gymnasiet för att skapa en 6/7-9 enhet.
Reservation
Annicka Engblom (m) reserverar sig mot förslaget.
__________________
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2006.189 619
P Olsson
A Ottosson
Kommunfullm.
Policy
Akten

§ 54
Utvärdering av integrationsplan för 2005 och förslag till integrationsplan för
2006
Uppföljning av integrationsplan för 2005
Planen är ett komplement till Barn- och ungdomsnämndens skolplan 2004-2006.
MÅL: alla barn och ungdomar i Karlskrona kommun ska uppleva gemenskap och
samhörighet oavsett etnisk, kulturell eller social bakgrund.
Delmål: attitydundersökningar som genomförs vartannat år för skolår 5 respektive
skolår 9 ska visa på ständiga förbättringar avseende de områden som berör
skolplanens integrationsdirektiv.
Integrationsmål
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de grundläggande värdena. Allt arbete ska
genomsyras av dessa. Detta innebär att alla som arbetar för och i skolan måste dela
den värdegrund som uttrycks i läroplanerna och i FN:s barnkonvention.
• Förvaltningsövergripande informationsmaterial ska översättas till de fyra
vanligaste främmande språken i kommunen; engelska, albanska, serbokroatiska
och arabiska. De dokument som avses är:
- Barn- och ungdomsnämndens skolplan.
- Skriftlig information om barn och ungdomsnämndens verksamhet.
• För att bryta etniska låsningar och hinder ska varje rektorsområde årligen ge
möjlighet till individuella möten och samverkan mellan barn och ungdomar med
olika kulturell bakgrund.
• Barn och ungdomar i Karlskrona ska få kännedom om såväl det egna som andras
kulturarv.
Uppföljnings- och utvärderingsplan
I uppföljnings- och utvärderingsplan redovisas rektorsområdenas kvalitetsredovisningar som innefattar värdegrundsfrågor och uppföljning av integrationsdirektiv.
I centrala undersökningar ingår attitydundersökning för elever/föräldrar i år 5
vartannat år och attitydundersökning för elever/föräldrar i år 9 vartannat år .
Attitydundersökningarna har översatts till engelska, albanska, bosniska och
arabiska.
Förteckning över goda exempel på utvecklingsarbeten redovisas likaså insatser/
åtgärder för att uppfylla skolplanens integrationsdirektiv.
Även exempel på insatser/åtgärder för att uppfylla skolplanens direktiv om
värdegrundsarbetet redovisas såväl för skolan som för förskolan.
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FÖRSLAG TILL INTEGRATIONSPLAN FÖR 2006
Planen är ett komplement till Barn- och ungdomsnämndens skolplan 2004-2006.
MÅL: alla barn och ungdomar i Karlskrona kommun ska uppleva gemenskap och
samhörighet oavsett etnisk, kulturell eller social bakgrund.
Delmål: attitydundersökningar som genomförs vartannat år för skolår 5 respektive
skolår 9 ska visa på ständiga förbättringar avseende de områden som berör
skolplanens integrationsdirektiv.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de grundläggande värdena. Allt arbete ska
genomsyras av dessa. Detta innebär att alla som arbetar för och i skolan måste dela
den värdegrund som uttrycks i läroplanerna och i FN:s barnkonvention.
•

•

•

Förvaltningsövergripande informationsmaterial ska översättas till de fyra
vanligaste främmande språken i kommunen; engelska, albanska, bosniska och
arabiska.
För att bryta etniska låsningar och hinder ska varje rektorsområde årligen ge
möjlighet till individuella möten och samverkan mellan barn och ungdomar med
olika kulturell bakgrund.
Barn och ungdomar i Karlskrona ska få kännedom om såväl det egna som andras
kulturarv.

Skolplanens uppföljnings- och utvärderingsplan
Redovisas i rektorsområdenas kvalitetsredovisningar:
• Varje skola ska aktivt redovisa hur man arbetar med värdegrundsfrågor och
ständigt dela med sig av sin erfarenhet.
• Uppföljning av integrationsdirektiv .
Centrala undersökningar
• Attitydundersökning för elever/föräldrar i år 5 vartannat år.
• Attitydundersökning för elever/föräldrar i år 9 vartannat år .
• Uppföljning av informationsmaterial som översatts till de fyra vanligaste
främmande språken i kommunen. Årligen.
• Förteckning över goda exempel på utvecklingsarbeten.
De resultat som redovisas genom uppföljningar och utvärderingar ger förvaltningen
en övergripande samlad kunskap om hur arbetet med integrationsdirektivet fortskrider och utvecklas.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att anta föreslagen integrationsplan för 2006 som sin egen.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i ärendet vid nämndens
majsammanträde.
--------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att anta föreslagen integrationsplan för 2006 som sin egen.
________________
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2005.389 001
M OlinMattsson
I Bergström
R/ Jämjö
samverkansområde
Akten

§ 55
Val av kontaktpolitiker
Uppdraget som kontaktpolitiker i Jämjö östra rektorsområde och Torlyckans
personalkooperativ samt i Jändelskolans rektorsområde har varit vakant en tid.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet
vid nämndens majsammanträde.
-----------------------Förslag
Annicka Engblom (m) föreslår å borgerliga gruppens vägnar att Margareta OlinMattsson (c) väljs som kontaktpolitiker i ovanstående områden.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att välja Margareta Olin-Mattsson (c) som kontaktpolitiker i Jämjö Östra
rektorsområde och Torlyckans personalkooperativ samt i Jändelskolans
rektorsområde.
_________________
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§ 56
Kurser och konferenser
1.

Hårda killar pluggar inte

Ordföranden påminner om föreläsningen ”Hårda Killar pluggar inte?” den 18 maj
kl 08.30-12.30 i Knut Hahnsskolan, Ronneby.
Ordföranden tackar å nämndens vägnar Sunnadals rektorsområde för de två
spännande och lärorika dagarna den 9-10 maj 2006 som inrymde konferensen
”Många modiga möten” och teaterföreställningen ”Drottninghöjden”.
Sunnadalsskolan har blivit nationellt känd för sitt integrationsarbete och kulturella
arbete, vilket nämnden tycker är både uppmuntrande och glädjande.
______________
2.

Öppna föreläsningar på Blekinge tekniska högskola

Annicka Engblom informerar om öppna föreläsningar på BTH den 20 maj 2006
kl 14.00-17.00.
Föreläsningarna äger rum på Campus Gräsvik, biblioteksbyggnaden.
_____________
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§ 57
Övriga ärenden
2006.89 023
P Olsson
PA-funkt.
R/Nä
R/Jä
M Ryge
J Johansson
Akten

1.

Förordnande av rektor i Nättraby och Jämjö rektorsområden

Två tjänster som rektor 100 % i Rödeby och Nättraby rektorsområden
utannonserades den 31 mars 2006. Vid ansökningstidens utgång den 20
mars 2006 hade 27 sökande anmält sitt intresse (tolv till Nättraby och sju till
Jämjö).
Urvalet till tjänsterna omfattade sex sökande vilka bedömdes vara
mest meriterade. Dessa har varit kallade till anställningsintervju med presidiet,
förvaltningschef, berörda rektorer och fackliga företrädare.
Vid en samlad bedömning framgår att Michael Ryge och Johan Johansson
är väl lämpade för tjänsterna som rektor i Karlskrona kommun. De har ett stort
kunnande om och bred erfarenhet av grundskolverksamhet och ledarerfarenhet.
De har också i hög grad de personliga egenskaper som en rektor behöver besitta.
Denna bedömning delas av presidiet, berörda rektorer och fackliga företrädare för
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Skolledarna, Kommunal och SKTF.
Till rektorstjänsten med ansvar för Hasslöskolan, lokalansvar för Nättraby
Kunskapscenter samt personalen i kök, städ och vaktmästeri på NKC föreslås
Johan Johansson.
Till rektorstjänsten med ansvar för Jändelskolans rektorsområde år 4-6 och som
biträde i år 7-9 föreslås Michael Ryge.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att Michael Ryge och Johan Johansson förordnas på tillsvidaretjänst som rektorer
i Karlskrona med placering enligt ovanstående förslag med tillträdesdag enligt
överenskommelse med förvaltningschefen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
__________________

17 maj 2006
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P Olsson
A Ottosson
I Bergström

2.

Ny lag om fri etableringsrätt för förskolor

Annicka Engblom (m) ställer frågor om hur förvaltningen kommer att jobba vidare
med anledning av ny lag som träder i kraft den 1 juli 2006 om fri etableringsrätt för
förskolor.
Förvaltningschefen och Anita Ottosson kommer att informera i frågan underhand
till arbetsutskottet eller i annat sammanhang. Om möjligt sker informationen till
arbetsutskottet i juni.
_________________
2006.196 622

P Olsson
S Ohlsson
I Bergström
Akten

3.

Skrivelse angående skolmåltidskök i Strömsberg

Bo Palmgren (c) ställer frågor om möjlighet att öppna skolmåltidskök i Strömsbergs
skola. Detta med anledning av brev från Styrelsen i Rödeby Norra Hembygdsförening till nämndsledamöterna.
Förvaltningen kommer att redovisa tänkt planering av måltidsverksamheten i
norra kommundelarna vid sammanträde i arbetsutskottet.
__________________
4.

P Olsson
S Ohlsson

Hyreskontrakt för Rosenholm

Förvaltningschefen informerar om hyreskontrakt och hyresnivå för lokalerna
på Rosenholm.
__________________

17 maj 2006
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§ 58
Meddelanden
Kommunstyrelsen allmänna
utskott

2006.192 121
§ 48
Befolkningsprognos 2006-2015

Kommunstyrelsen

2006.141 061
§ 70
Taxor för kommunarkivets tjänster

Kommunstyrelsen

2006.142 002
§ 71
Revidering av kommunstyrelsen delegationsförteckning

Kommunstyrelsen

2004.49 290
§ 72
Angående begäran om
projekteringstillstånd för ny förskola i
Spjutsbygd

Kommunfullmäktige

2005.501 042
§ 53
Budget- och verksamhetsuppföljning
i februari 2006

Kommunfullmäktige

2006.190 004
§ 60
Balansförteckning över obesvarade
motioner och medborgarförslag den
1 mars 2006-05-16

Kommunfullmäktige

2006.191 600
§ 67
Svar på motion om Läsa-skriva-räknagaranti

Kommunfullmäktige

2005.459 609
§ 68
Svar på motion om att göra skolan till
en läskfri zon

Justitieombudsmannen

2005.91 623
Beslut i ärende avseende anmälan mot
barn- och ungdomsförvaltningen i
Karlskrona kommun

17 maj 2006
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Myndigheten för skolutveckling

2006.135 619
Fördelning av bidrag till sommarkurser
i naturvetenskap, teknik och design för
flickor sommaren 2006

Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2005.263 214
Yttrande i granskningsskedet över
detaljplan för Skeppsbrokajen

Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2006.112 214
Yttrande under samrådsskedet över
detaljplan för Mursleven, Torskors industriområde

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

19 juni 2006

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 19 juni 2006
§ 59

Aktuell information
1. Välkommen till ny ledamot
2 Redovisning av sjukfrånvaro och nyckeltal
3 Information om projektet Kunskap och Analys
4. Ny lag om fri etablering av förskolor/fritidshem

§ 60

Delegeringsärenden

§ 61

Budgetuppföljning per den 31 maj 2006

§ 62

Begäran om medel till projektet Kunskap och Analys

§ 63

Förslag om ändrat huvudmannaskap för särvux

§ 64

Förslag om start av estetiskt program i gymnasieskolan

§ 65

Förslag om flyttning av särskoleverksamhet till Rosenholm

§ 66

Etablering av förskola i Spandelstorp

§ 67

Nya lokaler för förskoleverksamhet i Ramdala

§ 68

Begäran om höjning av matersättningsbidraget vid PRAO-perioder

§ 69

Yttrande i mål 1165-05 angående laglighetsprövning

§ 70

Remissyttrande över Rektorsprogrammet

§ 71

Utredning angående flexibla skollov i Karlskrona

§ 72

Förslag om ändrat datum för nämndens augustisammanträde

§ 73

Övriga ärenden
1. Kulturutbudet för eleverna i nämndens verksamheter
2. Budget 2007 och planer 2008-2009
3. Friskolor i framtiden
4. Ev indragna lärartjänster

§ 74

Meddelanden

§ 75 Tack och sommarhälsningar
_____________

19 juni 2006
Plats och tid

Länsstyrelsen, Blekingesalen
kl 08.30 – 14.13

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Daniel Jusinski (kd)
Bo Palmgren (c)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Marcel Abedini (mp)

1

ordförande
1:e vice ordförande fr o m kl 09.20 § 59 p 2
2:e vice ordförande fr o m kl 09.10 § 59 p 2
fr o m kl 09.30 § 59 p 2

t o m kl 10.00 § 59

Tjänstgörande ersättare

Jörgen Aronsson (s)
Margareta Olin-Mattsson (c)

Tjänstemän

Per Olsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Anita Ottosson
Lena Dehlin
Ingrid Bergström

barn- och ungdomschef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
PA-chef
pedagogisk samordnare
personalsekreterare
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Håkan Karlsson

rektor/Särskolan

Utses att justera

Jeanette Petersson

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2006-06-29 kl 08.00
Underskrifter

Sekreterare

__________________________________

Ordförande

__________________________________

Justerare

__________________________________

Paragrafer 59-75

_________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-06-29
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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§ 59
Aktuell information
1.

Välkommen till ny ledamot

Ordföranden hälsar Daniel Jusinski (kd) välkommen som ledamot i barn- och
ungdomsnämnden.
____________
2006.106 026
L Dehlin
Akten

2.

Redovisning av sjukfrånvaro och nyckeltal

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

3.

Information om projektet Kunskap och analys

Anja Eklund informerar om projektet Kunskap och Analys. Kunskapsmålet i
skolan, så som det mäts i betygen, har inte en tillfredställande måluppfyllelse.
Av denna anledning har arbetsutskottet begärt information från rektorer och
förvaltning om nuläget och om pågående och framtida åtgärder.
Förvaltningen har därefter fått i uppdrag att arbeta vidare med frågeställningarna.
Av projektbeskrivningen framgår att strategin måste omfatta både långsiktiga och
kortsiktiga åtgärder.
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3

forts § 59
Analysen utifrån elev-, lärar-, ledar- och föräldraperspektiv ska ge underlag för att
hitta ett eller två förbättringsområden som arbetet i första hand skall fokusera på.
Respektive skolas analys skall vara klar vecka 25.
Förvaltningsledningen initierar följande punktinsatser:
1.
Extern analys av förbättringsområden
2.
Extern kompetens tillförs
3.
Intern kompetens fördjupas
4.
Påbörjade satsningar för metodutveckling och förbättring analyseras/
utvärderas.
Utvärdering skall ske och fokusera på kunskapsutvecklingen.
Gemensamma principer för att som rektorsområde/skola/arbetslag kunna delta i
satsningarna är:
- analys som utgångspunkt
- frivillighet
- gemensam vilja
- eget ansvar.
Senaste datum för intresseanmälan är den 31 augusti 2006.
Kostnader för projektet beräknas till 310.000 kronor och redovisas i § 62 i detta
protokoll.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_______________
Registrator
A Ottosson

4.

Ny lag om fri etablering av förskolor/fritidshem

Anita Ottosson informerar om riksdagsbeslut som träder i kraft 1 juli 2006 och som
innebär att enskilda förskolor/fritidshem ska beviljas tillstånd om de uppfyller de
krav på kvalitet som anges i skollagen. Tillstånd lämnas tillsvidare. Familjedaghem
definieras inte som förskola. Kommunen utövar tillsyn och kan ta tillbaka tillståndet
om verksamheten har brister kopplade till kraven på kvalitet. Kommunen kan inte
kräva att enskild verksamhet följer läroplanen.
Bidrag skall lämnas om tillstånd finns och om avgiften inte är oskäligt hög.
Avgiften skall ligga inom maxtaxan. Beloppet per barn skall inte oskäligt avvika
från kommunens kostnad per barn i motsvarande verksamhet. Verksamheten skall
vara öppen för alla barn som har rätt till motsvarande verksamhet i kommunal regi.

19 juni 2006
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Kommunen kan säga nej till bidrag om verksamheten innebär påtagligt negativa
följder, exempelvis om det finns full behovstäckning i det område där enskilda
vill etablera verksamhet eller om det finns långt framskridna planer på utbyggnad
just där. Enskilda förskolor skall ingå i kommunens gemensamma kö.
Bidrag till lokalhyror kan schabloniseras, dvs en snittkostnad av vad kommunens
förskolors hyror kostar i det aktuella området.
Om kommunen beviljar tillstånd men ej bidrag, kan den sökande överklaga till
länsrätten.
Arbetsutskottet är ense om vikten av kommunala kvalitetskriterier, som är fler än
vad lagstiftningen kräver.
Ordföranden kommer att initiera till en sammankomst kring kvalitetskriterier i
förskolan.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_______________

19 juni 2006

§ 60
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Beviljande av stipendium ur Karlskrona Skolväsendes
samfond 1.000 kr + 1.000 kr.

2006.198 046

Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 vid
Vedeby rektorsområde. Ärende 7 i delegationsförteckning.
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 vid Vedeby
rektorsområde fr o m v 19. Ärende 8 i delegationsförteckning.
Beviljande av ledighet för flicka i år 7 i Vedeby rektorsområde
under tiden 18 april – 4 maj 2006. Ärende 9 i delegationsförteckning.
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 8 i Vedeby
rektorsområde. Ärende 10 i delegationsförteckning.
Beviljande av överflyttning från skolår 5 till skolår 7 för
flicka i år 5 i Vedebyskolan, inför läsåret 2006/07.
Ärende 11 i delegationsförteckning.
Beslut om att pojke i år 6 i Vedeby rektorsområde skall
beredas möjlighet att gå om skolår 6. Ärende 12 i
delegationsförteckning.
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 i Vedeby
rektorsområde innebärande praktik förlagd till arbetsplats.
Ärende 13 i delegationsförteckning.
Beviljande av ledighet för pojke i år 2 i Lyckeby rektorsområde
under tiden 22 maj – 14 juni 2006.
Beviljande av ledighet för flicka i år 8 i Jändelskolan under
tiden 8 – 9 juni 2006. Tidigare beviljad ledighet 10 dagar.
Beviljande av ledighet för pojke i blivande år 1 i Jämjö
östra rektorsområde under tiden 6 november – 22 december
2006.
Beviljande av ledighet för pojke i år 8 i Jändelskolan
under tiden 8 – 9 juni 2006. Tidigare beviljad ledighet 10
dagar.

5
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2005.501 042
P Olsson
S Petersson
Akten

§ 61
Budgetuppföljning per den 31 maj 2006
Delårsbokslutet per april 2006 visade att prognosen för barn- och ungdomsförvaltningen, helår, skulle sluta på ett nollresultat. Under maj månad har inget
förändrats som skulle påverka prognosen utan förvaltningen prognostiserar
fortfarande att den budget som lagts för 2006 kommer att hållas.
Förvaltningen kan dock se farhågor med en nollprognos i och med det att de medel
som avsattes som reserv under kommunstyrelsen för den fortsatta förskoleutbyggnaden redan fördelats ut till verksamheten. Mot bakgrund av detta och med
anledning av ökad snitttid per barn samt att föräldrar söker förskola i större
utsträckning än tidigare, högre nyttjandegrad, kommer med allra största sannolikhet
nämnden att bli tvungen att senare under 2006 återkomma till kommunstyrelsen för
att klara av förskoleutbyggnaden inför hösten 2006 och våren 2007.
Bland de övriga verksamheterna finns i dagsläget inget att nämna.
Rektorsområdena
Prognosen för rektorsområdena i sin helhet för 2006 är +/- 0 Mkr.
Investeringsbudget
Av nämndens periodiserade investeringsbudget på 2,7 Mkr till och med maj månad,
har 1,6 Mkr använts.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 31 maj 2006.

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

godkänna budgetuppföljningen per den 31 maj 2006.

_____________

19 juni 2006
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2005.501 042
(2006.255 609)
P Olsson
A Eklund
S Petersson
I Bergström
Akten

§ 62
Begäran om medel till projektet Kunskap och Analys ur nämndens reserv
I informationsärende presenterades vid denna månads sammanträde, ett projekt
”Kunskap och Analys” med flera olika insatser, som alla syftar till metodutveckling
med fokus på kunskapsresultaten. Kunskapsmålet i skolan så som det mäts i
betygen, har inte en tillfredsställande måluppfyllelse.
De olika delprojekten kan presenteras vid Barn och ungdomsnämndens
sammanträden under hösten 2006.
Kontakter
För att kunna genomföra samtliga delar i projektet kommer det, förutom
förvaltningens befintliga resurser, att krävas möjlighet att anlita tjänster utanför vår
organisation.
Kontakter har tagits med Myndigheten för skolutveckling och Lokalt Utvecklingscentrum i Malmö och Kristianstad. Skapa och Lära Academus har presenterats för
rektorerna i april. Inspiratör för IT-användning kommer att anlitas, liksom föreningen
”Öppna skolan”.
Myndigheten för skolutveckling är informerade om förvaltningens intresse för att
delta i deras s.k. ”kunskapssatsning”. Ansökan har lämnats för att delta med 3
processledare och 22 lärare beräknas delta. Antalet grundar sig på att 2 lärare per
ämnesgrupp får plats.
Kostnadsberäkning för läsåret 2006/07
Extern analys
Extern kompetens
Intern kompetens

100.000 kr
120.000 kr
90.000 kr

Totalt

310.000 kr

Allt förväntas inte falla ut detta budgetår. För innevarande budgetår ansöks om att
lösgöra medel från årets reserv. Vårterminen 2007 bör projektet beaktas i internbudgeten.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
att från reserven avsätta 150.000 kronor till projektet ”Med fokus på kunskap
och analys” samt
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att

projektets kostnader för vårterminen 2007 beaktas i internbudget 2007.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden att fatta beslut i ärendet vid
nämndens junisammanträde.
-------------------Yrkanden
Bo Palmgren (c) yrkar som tilläggsförslag
att resten av barn- och ungdomsnämndens reserv för år 2006 används för
kvalitetsförbättrande åtgärder i blivande år 9 och
att dessa medel fördelas till rektorsområdena proportionellt till antalet
elever i samma år 9.
Annicka Engblom (m) yrkar bifall till Bo Palmgrens tilläggsförslag samt
yrkar för egen del
att återrapportering av projektet Kunskap och Analys sker vid nämndens
decembersammanträde.
Ordföranden yrkar bifall till Annicka Engbloms tilläggsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer proposition på Annicka Engbloms tilläggsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer proposition på Bo Palmgrens två tilläggsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar avslå dessa.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att från reserven avsätta 150.000 kronor till projektet ”Med fokus på kunskap
och analys”
att

projektets kostnader för vårterminen 2007 beaktas i internbudget 2007 samt

att återrapportering av projektet Kunskap och Analys sker vid nämndens
decembersammanträde.

19 juni 2006
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Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för Bo Palmgrens förslag.
Särskilt yttrande
Bo Palmgren (c) lämnar särskilt yttrande vilket bifogas protokollet.
______________

10

Den genom samhällets försorg bedrivna undervisningen av barn och ungdom, har till syfte att meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter
samt i samarbetet med hemmen främja elevernas
utveckling till harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar.

Karlskrona 2006-06-19

Till Barn och ungdomsnämnden

Reservation i ärende 5 i dagens ärendelista vid barn- och
ungdomsnämndens sammanträde:
Begäran om medel till projektet Kunskap och Analys.
Bakgrund
Konferenser hölls i januari och februari med förvaltningsledningen, samtliga rektorer vid skolor med
åk 7-9 i kommunen och ledamöterna i arbetsutskottet. De var föranledda av att många av årets åk 9elevers höstterminsbetyg inte skulle räcka till för intagning på nationella program på gymnasieskolorna. Därtill kan läggas att, sedan det nuvarande betygssystemet infördes, varje år ett alltför stort antal
elever inte blivit godkända - som regel över 10%. Konferenserna var givande. Sammanfattande
protokoll fördes.
Förvaltningsledningens förslag, projektet ”Kunskap och Analys”, kan sägas vara en åtgärd med effekt på längre
sikt. Undertecknad anser att det är nödvändigt att även göra kostsiktiga insatser. Därför föreslog jag följande
tilläggsattsatser:
att resten av barn- och ungdomsnämndens reserv för innevarande år används för kvalitetsförbättrande åtgärder i blivande årskurs 9 och
att dessa medel fördelas till rektorsområdena proportionellt till antalet elever i samma
årskurs.
Kvarvarande reserv torde inte var särskilt stor, men ger ändå möjligheter för rektorsområdena att
vidta stödjande och stimulerande åtgärder. Jag anser det självklart att ytterligare medel avdelas i
kommande internbudget för samma ändamål. Effekten av dessa insatser bör förhoppningsvis visa sig
i berörd årskulls slutbetyg.
Barn och ungdomsnämnden godtog icke dessa två tilläggsatser. Jag reserverar mig därför till förmån för eget
förslag.

Bo Palmgren (c)
ledamot i barn- och ungdomsnämnden
Skolans uppdrag framgår av skollagen och
t.ex grundskolans första läroplan, lgr 62!
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2006.250 617
P Olsson
H Karlsson/

§ 63
Förslag om ändrat huvudmannaskap för särvux

Särskolan

Utbildn.förv.
Akten

Bakgrund
Särvux (särskolans vuxenutbildning) ingår idag i särskolans organisation, och lyder
under barn- och ungdomsnämnden. Kommunens övriga vuxenutbildning lyder under
utbildningsnämnden. Under flera år har diskussioner förts om hur utbyte och
samverkan mellan utbildningar för vuxna elever kan utvecklas.
Behov av förändring
Barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörningar är en heterogen grupp där
förutsättningar och behov skiljer sig åt. Vuxna elever behöver kontakt med andra
vuxna elever. Genom att integrera de olika vuxenutbildningarna så att de lyder under
samma huvudman ges bättre förutsättningar till detta. Undervisning kan bedrivas i
närliggande lokaler men också gemensamt, vilket ger möjligheter till samverkan,
samarbete och utveckling av verksamheten.
Utifrån förslag och önskemål från särvux:s personal har särskolans rektor samtalat
med berörda förvaltningschefer om att överföra särvux till utbildningsförvaltningen.
Diskussionerna har lett fram till ett förslag om att ändra huvudmannaskapet för
särvux from läsåret 2006/07.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås uppdra till förvaltningschefen att förhandla
med utbildningsförvaltningen om förslaget att huvudmannaskapet för särvux övergår
till utbildningsnämnden.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till ovanstående föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta
att förvaltningschefen ges delegation att träffa överenskommelse om förändrat
huvudmannaskap för särvux enligt ovan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens junisammanträde.
------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att ge förvaltningschefen delegation att träffa överenskommelse om förändrat
huvudmannaskap för särvux enligt ovan.
______________
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2006.251 617
P Olsson
H Karlsson/
Särskolan
Akten

§ 64
Förslag om start av estetiskt program i gymnasiesärskolan
Bakgrund
Gymnasiesärskolan erbjuder idag som nationellt program Hotell- och
restaurangprogrammet. Härutöver erbjuds som specialutformat program
Fastighetsprogrammet och Trädgårdsprogrammet samt som individuella program
Yrkesträning och Verksamhetsträning.
Behov av förändring
För att kunna erbjuda ett bredare programutbud, som bättre stämmer överens med
individernas förutsättningar och önskemål, föreslås inrättande av ytterligare ett
nationellt program Estetiska programmet.
Gymnasiesärskolan i Karlskrona erbjuder idag endast ett av åtta nationella program
medan Skolverkets rekommendation är att kommunerna ska erbjuda flera av dem.
Förslaget om förändring har diskuterats i tvärgrupper med personalen och är väl
förankrat där, såväl som i särskolans samverkansgrupp. Både föräldrar och elever har
inför gymnasievalet önskat fler möjligheter till programval.
Skolledningen vid särskolan föreslår att det nationella programmet Estetiska
programmet inrättas från och med höstterminen 2006.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till ovanstående föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta
att under förutsättning att det ryms inom särskolans ram, tillstyrka att Estetiska
programmet inrättas på gymnasiesärskolan från hösten 2006.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden fatta beslut i ärendet vid
nämndens junisammanträde.
------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta
att under förutsättning att det ryms inom särskolans ram, tillstyrka att Estetiska
programmet inrättas på gymnasiesärskolan från hösten 2006.
_______________
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2006.252 617
P Olsson
S Ohlsson
Rektor/
Särskolan
Tekn förvaltn.
A Westerlund
H Franzén
Tekn nämnd
Akten

§ 65
Förslag om flyttning av särskoleverksamhet till Rosenholm
Bakgrund
Sedan länge finns ett önskemål om en samlokalisering av särskolans enheter på
Galaxen i Ramdala, Pluto på Gullberna och Panflöjten på Spandelstorp.
Verksamheternas önskan är att kunna arbeta mer individanpassat med möjlighet till
flexibla grupperingar, kunna nyttja personalresurser och material bättre samt få
tillgång till mer anpassade lokaler.
Förslag
En möjlighet att förverkliga särskolans önskemål om samlokalisering finns nu på
Rosenholmsområdet i nära anslutning till Rosenholmskolan, förskolan och arenan.
För särskolan skulle detta ge en mycket bra möjlighet att utveckla verksamheterna
för elever med t ex autism, i en positiv miljö där många andra barn/ungdomar vistas
och ha möjlighet att samverka och samnyttja många ytor och aktiviteter som
finns/kommer att finnas i området.
Förslaget innebär att särskolan flyttar till lokaler på våning två över de lokaler som
den nya förskolan och den kommunala skolan ska finnas. Särskolans egna yta är 677
m2 , därutöver tillkommer biytor. Förutom dessa ytor behöver särskolan också ha sin
praktiska- och uteverksamhet i en mindre fastighet med tillhörande utemiljö för bl a
odling. Denna byggnad ligger några hundra meter från själva skollokalen.
Trädgårdsprogammet på gymnasiesärskolan och verksamhetsträningen på
Solbackaskolan kommer också att nyttja denna praktiska del av Rosenholms
särskola. Därmed kommer också personalresurser och utrustning att nyttjas på ett
effektivt sätt.
Särskolan kommer också att nyttja ytor på den kommunala 7 – 9 skolan, bl a
mediateket.
Personal och föräldrar är positiva till förslaget.
Lokalerna förhyrs av Vasallen AB. Årshyran beräknas till maximalt 1 100 000
kronor per år. Kontraktslängd 10 år, med 9 månaders uppsägningstid och 3 års
förlängningstid. Lokalerna beräknas kunna stå färdiga vid årsskiftet 2006/2007
vilket innebär att vårterminen 2007 startar i de nya lokalerna.
Inför etableringen behövs vissa nya inventarier till en kostnad av 200 000 kronor.
De lokaler som lämnas är Galaxen i Ramdala, Panflöjten på Spandelstorp, Pluto på
Gullberna Park, med hyror om totalt 1 350634 kronor. Detta innebär att årshyran för
den nya särskolan på Rosenholm minskar med ca 250 000 kronor.
(Under 2007 kommer en viss ”dubbelhyra” att betalas under uppsägningstiden av
Pluto på Gullberna Park).
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

särskoleverksamheten flyttas till Rosenholm enligt ovan redovisat förslag

att uppdra till tekniska förvaltningen att skriva kontrakt med Vasallen AB enligt
ovan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens junisammanträde.
-------------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att

särskoleverksamheten flyttas till Rosenholm enligt ovan redovisat förslag

att uppdra till tekniska förvaltningen att skriva kontrakt med Vasallen AB enligt
ovan.
______________
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2006.253 290
P Olsson
S Ohlsson
Tekn förv.
Tekn nämnd
A Westerlund
H Franzén
Akten

§ 66
Etablering av förskola i Spandelstorp
Bakgrund
Som tidigare redovisats i barn- och ungdomsnämnden är behovet av förskoleplatser
stort inför årsskiftet 2006/2007. I Spandelstorp/Hässlegårdsområdet ökar barnantalet
och behovet av fler förskoleplatser är stort. De provisoriska lokaler som använts för
förskoleverksamhet på Spandelstorpsgårds annex måste också ersättas.
Förslag
Genom förslaget att flytta särskolans verksamhet på Spandelstorp, Panflöjten, frigörs
lokaler som är lämpliga att bygga om till förskolelokaler. Ytan är 450 m2 och kan
göra om till tre förskoleavdelningar med ett mottagningskök. Lokalerna förhyrs av
Karlskrona Hem och är kontrakterade fram till 2015-02-28 och nuvarande årshyra är
985 855 kronor. Kostnaden för ombyggnaden medför en maximal hyresökning med
464 630 kronor/år. Förskolan kan stå färdig för inflyttning i mars 2007.
Inköp av inventarier till dessa tre nya förskoleavdelningar samt kök och personalytor
beräknas till 375 000 kronor.
Driftskostnader (exkl. hyreskostnad) för tre förskoleavdelningar är 3 x 1 400 000
kronor = 4 200 000 kronor.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

etablera tre förskoleavdelningar på Spandelstorp enligt ovan redovisat förslag.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden fatta beslut i ärendet vid
nämndens junisammanträde.
-----------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att

etablera tre förskoleavdelningar på Spandelstorp enligt ovan redovisat förslag.

________________
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206.254 290
P Olsson
S Ohlsson
Tekn förv
A Westerlund
H Franzén
Tekn nämnd
Akten

§ 67
Nya lokaler för förskoleverksamhet i Ramdala
Bakgrund
I Ramdala finns sedan flera år tillbaka en privatägd villa som förhyrts av
dagbarnvårdare i området. Hyresvärden har sagt upp kontraktet från årsskiftet
2006/2007. En ny lokal för denna verksamhet måste iordningställas.
Förslag
Den yta som frigörs när Galaxens särskoleverksamhet flyttas till Rosenholm enligt
tidigare beskrivet förslag, kan byggas om till två mindre förskoleavdelningar. Dessa
avdelningar kan då inrymma dels den mindre förskoleavdelning som redan idag finns
provisoriskt i en liten del av huset samt den verksamhet som idag bedrivs i dagbarnvårdarlokalen ”Äppelvillan”.
En ombyggnad av fastigheten till två mindre förskoleavdelningar innebär endast en
liten utökning av verksamheten, men ger redan befintlig verksamhet godkända och
ändamålsenliga lokaler.
Ombyggnaden av Galaxen till förskola innebär en årshyra på maximalt 713 400
kronor. Kostnaden för den provisoriska förskolan är 42 180 kronor vilket innebär en
hyresökning med ca 670 000 kronor per år.
Hyreskontraktet och därmed hyran för nuvarande dagbarnvårdarlokal ”Äppelvillan”
har personalen själva stått för.
Ombyggnaden av Galaxen beräknas kunna stå klar i februari 2007.
Utöver ovanstående beräknas inköp av inventarier till dessa två förskoleavdelningar
samt kök och personalytor kosta 200 000 kronor.
Driftskostnader för två förskoleavdelningar med ca 575 tim /avd är 2 320 000 kronor.
Avgående kostnader för 550 dagbarnvårdartimmar 1 320 000 kronor och drift av 400
förskoletimmar i provisorisk verksamhet 815 000 kronor = 2 135 000 kronor. Totalt
ökad driftskostnad blir (exkl. hyreskostnad) 185 000 kronor.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att förhyra permanenta förskolelokaler i Ramdala enligt ovan redovisat förslag.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden fatta beslut i ärendet vid
nämndens junisammanträde.
----------------------
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att förhyra permanenta förskolelokaler i Ramdala enligt ovan redovisat förslag.
______________
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P Olsson
S Petersson
Y Hansson
Rektorerna
Akten

18

2006.146 618
§ 68
Begäran om höjning av matersättningsbidraget vid PRAO-perioder
I skrivelse till barn- och ungdomsnämnden har Yngve Hansson, PRAO-samordnare
vid barn- och ungdomsförvaltningen, gjort framställan om att det ersättningsbelopp
som utbetalas till föräldrar vars barn inte kan äta på någon skola under sina PRAOveckor skall höjas från 15 kronor till 30 kronor per lunch.
Yngve Hansson framhåller i sin skrivelse att beloppet inte förändrats sedan mitten på
80-talet och att det ersättningsbelopp som idag utbetalas inte på något sätt räcker till
den lunch som betalas när eleverna äter utanför skolorna.
Totalt har rektorsområdena under de senaste fyra åren i snitt utbetalat ca 30 000
kronor per år i ersättning för luncher på annan matservering än skolmatsal.
Eftersom ersättningsbeloppet per lunch föreslås fördubblas innebär detta att
kostnaden beräknas uppgå till ca 60 000 kronor under kommande år. Barn- och
ungdoms-förvaltningen föreslår ingen finansiering till justeringen då den kan ses som
en marginell justering ur rektorsområdenas synvinkel och bör kunna inrymmas i
områdenas totalbudget.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta i enlighet med detta
att ändra matersättningsbeloppet vid PRAO till 30 kronor per lunch samt
att ändringen träder ikraft från och med läsåret 2006/2007.
--------------------Yrkanden
Roland Andréasson (s) och Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
att ändra matersättningsbeloppet vid PRAO till 30 kronor per lunch samt
att ändringen träder ikraft från och med läsåret 2006/2007.
______________
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2003.464 042
P Olsson
S Petersson
Länsrätten
Akten

§ 69
Yttrande i mål 1165-05 angående laglighetsprövning
Länsrätten har begärt yttrande i mål 1165-05 Karl-Olof Nilsson och Maria Nilsson
./. Barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona kommun angående laglighetsprövning
enligt kommunallagen.
I det yttrande som Maria Nilsson ingett till länsrätten ställs frågan vilka intäkter som
har tagits hänsyn till vid framräkningen av nettokostnaden.
Vidare ställs frågor angående beräkningsunderlaget och skolpliktskostnader.
Förslag till yttrande
I förslag till yttrande framgår att hänsyn har tagits till att den kommunala skolverksamheten till vissa delar är finansierad med intäkter som går utöver de av
kommunfullmäktige anvisade medlen för skolverksamheten.
Det är en typ av intäkter som är kopplade till specifika prestationer från de
kommunala skolornas sida och de fristående skolorna skulle själva genom att utföra
motsvarande prestationer kunna få motsvarande intäkter utöver det bidrag som
erhålls från kommunen.
Mot denna bakgrund menar kommunen att det är helt korrekt att med hänsyn till
dessa intäkter reducera den kostnad per elev som skall ligga till grund för att
bestämma storleken på bidraget till de fristående skolorna. Exempel på intäkter
redovisas.
Vad gäller beräkningsunderlaget klarlägger kommunen vissa troliga missförstånd.
Maria Nilsson anser inte bidragsmodellen vara allmängiltig.
Kommunen framhåller att bidragsmodellen kan anses allmängiltig om fler än en
kommun använder denna och om kommunen använder sig av samma modell till alla
fristående skolorna i kommunen, vilket är fallet i Karlskrona. Även Karlshamns
kommun använder denna beräkningsmodell, vilket länsrätten godtagit och
kammarrätten avvisat överklagande över.
Bidraget är inte framräknat från budget året innan bidragsåret utan istället har
kommunen valt att som grund för sin beräkning använda utfallet av budget, dvs vad
skolan kostade i kommunen året innan bidragsåret. Kommunen har valt detta belopp
som grund för att ge de fristående skolorna en så likvärdig resurstilldelning som det
är möjligt i förhållande till de kommunala skolorna.
Vad det gäller beräkningen av lokalkostnaderna är alla skolors lokalkostnader
inberäknade. Den totala kostnaden för skollokaler i kommunen ligger till grund för
den del av bidraget som är hänförligt till dessa kostnader.
När det gäller att förklara den otydlighet som Maria Nilsson anser finns i de olika
rubrikerna i modellen vill kommunen framhålla att hela modellen noga belysts och
förklarats vid sammanträffande med representanter för de fristående skolorna och
kommunala tjänstemännen.
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Maria Nilsson hänvisar till skollagens bestämmelser om skolpliktskostnader
och anser att kommunens beslut om 10 % är en schablonmodell och strider mot
skollagens bestämmelser.
Kommunen anser att avdraget för den kommunala överkapaciteten som används i
modellen ger en klar belysning av att kommunen inte använt sig av en
schablonmodell. Kommunen har i sitt beslut bestämt att det maximala avdraget inte
skall vara mer än 10 %, vilket inte kan ses som en schablon.
I övrigt hänvisar kommunen till vad som anförts i det tidigare yttrandet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att lämna yttrande till Länsrätten i Blekinge i mål 1165-5, i enlighet med
ovan redovisat förslag.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden fatta beslut i ärendet vid
nämndens junisammanträde.
-----------------Protokollsanteckning
Annicka Engblom (m) meddelar att borgerliga gruppen ej deltar i beslutet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta
att lämna yttrande till Länsrätten i Blekinge i mål 1165-5, i enlighet med
ovan redovisat förslag.
______________
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2006.140 027
P Olsson
A Eklund
Utbildn förv
I AugustinssonSvennergren
Utbildningso kulturdep.
Akten

§ 70
Remissyttrande över Rektorsprogrammet – ett nationellt program för
utbildning och stöd i rektorsfunktionen
Myndigheten för skolutveckling har till regeringen överlämnat ett förslag på ett nytt
nationellt program för utbildning av rektorer. Programmet ska uppfylla tre krav.
Dessa skall
- överensstämma med intentioner i skolans styrsystem
- bidra till att utveckla effektivt ledarskap
- tillvarata lokala och individuella utvecklingskrav.
Bakgrunden till förslaget är föranlett av behovet att öka kapaciteten i
rektorsutbildningen, att anpassa innehållet till att rektors ansvar förändrats på ett
antal områden samt att även befattningshavare med ledningsansvar för förskolan
tillhör målgruppen.
Förslaget till rektorsprogrammet är uppdelat i fem steg.
*Steg ett är stöd i rekryteringsarbetet. Steget blir ett erbjudande till kommunen, där
Myndigheten för skolutveckling ansvarar för samordning och genomförande.
*Steg två, den första delen av grundutbildningen för rektorer, är en obligatorisk
utbildning på ungefär 30 dagar under ett år för alla nytillträdda skolledare. Detta steg
har fokus på rektor som myndighetsutövare och garant för elevers rättssäkerhet. Ska
vara genomfört senast tre år efter rektors tillträde.
* Steg tre är den andra delen av grundutbildningen. En tvåårig frivillig del som
fokuserar på ledarskap och skolutveckling. Steget innehåller 20 internatdagar samt
eget utvecklingsarbete på hemmaplan.
* Steg fyra utgår från den enskilda kommunens eller den enskilda skolledarens behov
av utvecklingsstöd. Detta steg kan beröra kommunens samtliga skolledare eller
avgränsade grupper.
* Steg fem innebär att rektorer som genomgått steg två och tre erbjuds en akademisk
fördjupningsutbildning på mastersnivå (80p).
Myndigheten menar i sitt förslag att den nationella och lokala nivån måste samverka
kring utbildningsprogrammet för skolledare. Man vill introducera en
”skolledningsdialog” mellan myndigheten för skolutveckling och kommunala
företrädare. I dialogen ska både utbildningsinsatser för verksamma skolledare och
rekryteringsutbildningar planeras.
Förslag till yttrande
Sammanfattning
Kommunens bedömning är att ett nytt förslag bör föregås av en utredning av hur väl
fungerande rektorsutbildningen är, också ur ett kommunalt perspektiv.
Ett fortsatt samarbete mellan stat och kommun är mycket positivt och viktigt. Lika
viktigt är att båda parters intressen och synpunkter beaktas.
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Förslaget fokuseras i stor utsträckning på studier för att utveckla rektors
myndighetsroll. Rektors första tid i arbetet kommer, vad gäller fortbildning att helt
fokuseras på myndighetsrollen.
Det ligger i kommunernas intresse att ledarskap för skolutveckling, god
personalvård, omvärldsanalys samt förståelse för kommunal verksamhet och
politiskt styrning, från början har en viktig plats i fortbildningen.
Förslaget har en rad goda intentioner och kopplingen till myndigheten för
skolutveckling (MSU) har många fördelar.
Det är positivt om MSU, efter en heltäckande analys av hur rektorsutbildningen
fungerar återkommer med ett nytt förslag som tillgodoser de behov av förändring,
som analysen visar.
Av direktiven framgår att universitet och högskolor även fortsättningsvis ska vara
huvudaktörer. Även detta bör tillgodoses i ett kommande förslag.
Ett kommande förslag bör överväga att samordna innehållet i steg två och tre till en
sex terminers sammanhållen utbildning, där man bygger upp rektors förståelse för
myndighetsutövningen och utvecklar förmågan att hantera detta uppdrag samtidigt
som man i en erfarenhetsbaserad och processinriktad ledarskapsdel stöder rektors
utveckling avseende det personliga ledarskapet.
Analys
Förvaltningen redovisar även en analys av förslaget och de olika stegen.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna remissyttrandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna remissyttrandet.
______________
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2005.171 608
P Olsson
A Ottosson
Kfm för kännedom
Akten

§ 71
Utredning angående flexibla skollov i Karlskrona
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde 2005-08-31 lämnat yttrande och
beslutsförslag på motion angående flexibla skollov. I motionen yrkas att
förutsättningarna för ett flexibelt skollovssystem utreds och kostnadsberäknas.
Barn- och ungdomsnämnden är positiv till att ge möjlighet för ökad service för
kommuninnevånarna, men en ökad servicegrad måste ställas i relation till en
bibehållen kostnadseffektiv organisation. Nämnden beslutade att föreslå
kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Kommunfullmäktige beslutade 2005-10-27 ,§ 169, att bifalla motionen, viket innebär
att fullmäktige ger barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda
förutsättningarna för ett flexibelt skollov
att barn- och ungdomsförvaltningen tar fram kostnader för ett flexibelt skollov.
I ärendet redovisas kontakter med Helsingborgs kommun som, efter ett par års
försöksverksamhet, har infört flexibla skollov. Detta innebär att eleverna beviljas
längre ledigheter endast under förutsättning att den ”missade skoltiden” tas igen
under sportlov och/eller påsklov. Principen är att man ska ta igen de timmar man är
borta från skolan. Det som eleverna erbjuds är skolgång med pedagogisk
handledning. vid ett av rektorsområdets skolor. Vid behov anordnas skolskjuts dit.
Skolmåltider tillhandahålls av fritidshemmet på skolan. Det viktiga för Helsingborgs
kommun är att eleverna får skolgång det antal timmar som skolförordningen säger.
Några uppgifter om hur mycket extrakostnader som uppstått finns ännu inte.
Möjligheten till flexibla skollov har dock inneburit extrakostnader för skjutsar och
för lärare.
Erfarenheter från Helsingborg visar att ansökningar om ledighet ökade när flexibla
skollov infördes och föräldrarna informerades om möjligheten. Under år 2005 var det
10-12 elever och år 2006 c:a 30 elever som nyttjade möjligheten till flexibla skollov.
Införande av flexibla skollov har mottagits både positivt och negativt. Flertalet elever
tycker det är positivt, medan många föräldrar är negativa till den villkorade ledigheten. De menar att rätten till ledighet finns i lagen. Tillgången till lärare som vill
arbeta under loven är god.
Rätten till ledighet regleras i skollagen. Omfattningen preciseras i grundskoleförordningen och får omfatta sammanlagt högst tio skoldagar under ett läsår
För Karlskronas del har rektor härutöver delegation från barn- och ungdomsnämnden
att bevilja ytterligare ledighet om det finns synnerliga skäl. I dessa fall får eleverna
med sig arbetsuppgifter, som anknyter till de områden som läses när eleven är borta.

19 juni 2006

24

forts § 71
Flexibla lov i Karlskrona
Idag är det ett begränsat antal elever som begär ledighet i motionens anda. Ett skäl
kan vara att möjlighet till flexibla skollov per definition inte finns och att den därför
inte efterfrågas. Under år 2005 anmäldes att 28 elever beviljats ledighet som innebar
att de totalt varit lediga fler än 10 dagar.
Utifrån de erfarenheter förvaltningen har är det inte möjligt att konsekvensbeskriva
ett eventuellt införande av flexibla lov i Karlskronas grundskolor.
Exempel på frågeställningar som måste besvaras är:
- Ska elever erbjudas ersättningsundervisning eller ska ledigheten villkoras med
skolgång under loven?
- Vad ska ersättningsundervisningen erbjuda?
- Föräldrarnas ansvar för att eleverna kommer till skolan?
- Ev behov av skolskjuts?
- Ev lunchservering?
- Ev halvdagsundervisning?
- Rekrytering av lärare?
- Ev samarbete med supportskolan?
- m m.
Förslag
För att fullfölja uppdraget, som motionen om flexibla skollov omfattade, föreslås att
barn- och ungdomsförvaltningen genomför försöksverksamhet med flexibla skollov.
Minst två rektorsområden föreslås ingå i försöksverksamheten under läsåret 2006/07.
De deltagande enheterna bör omfatta såväl glesbygd som tätort.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra försöksverksamhet med flexibla
skollov i enlighet med ovan redovisat förslag.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden fatta beslut i ärendet vid
nämndens junisammanträde.
----------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra försöksverksamhet med flexibla
skollov i enlighet med ovan redovisat förslag.
________________
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§ 72
Förslag om ändrat datum för nämndens augustisammanträde
Ordföranden föreslår att nämndens augustisammanträde flyttas från den 30 augusti
till måndagen den 28 augusti.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag
att barn- och ungdomsnämndens sammanträde i augusti skall äga rum måndagen
den 28 augusti kl 10.00. Sammanträdeslokal blir Länsstyrelsen, Blekingesalen.
______________
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§ 73
Övriga ärenden
1.

Kulturutbudet för eleverna i barn- och ungdomsnämndens verksamheter

Marcel Abedini (mp) tar upp frågan om kulturutbudet för eleverna i nämndens
verksamheter och i vilken omfattning det erbjuds barnen.
___________
2.

Budget 2007 och planer 2008-2009

Stefan Petersson meddelar att rubr ärende kommer att beredas vid nämndens
augustisammanträde.
____________
P Olsson
S Ohlsson

3.

Friskolor i framtiden

Annicka Engblom (m) ställer frågan hur många friskolor som kontaktat förvaltningen
inför en ev etablering i Karlskrona.
Förvaltningschefen och Solvig Ohlsson redovisar dagsläget.
______________
P Olsson
E M-Larsson
I Bergström

4.

Ev indragna lärartjänster

Frågor ställs angående ev indragna lärartjänster inför höstterminen 2006.
Förvaltningschefen och Eva Magnusson-Larsson meddelar att redovisning
kommer att ske i augusti-september både till samverkansgruppen och nämnden.
______________
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§ 74
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2006.141 061
§ 70
Taxor för kommunarkivets tjänster

Kommunstyrelsen

2006.240 881
§ 119
Förslag till förstudie av nytt stadsbibliotek
i Karlskrona

Kommunstyrelsen

2004.419 290
§ 120
Projekteringstillstånd för ny förskola i
Spjutsbygd

Kommunstyrelsen

2005.492 291
§ 121
Projekteringstillstånd för ombyggnad av
Rosenfeldtskolan till F-5/6 skola

Kommunstyrelsen

2005.492 291
§ 122
Projekteringstillstånd för ombyggnad av Ehrensvärdska gymnasiet till 6/7-9 skola

Kommunstyrelsen

2005.326 009
§ 129
Uppföljning av Volontärbyrån

Kommunstyrelsen

2005.501 042
§ 131
Delårsbokslut för Karlskrona kommun,
Moderbolagskoncernen samt sammanställd
redovisning, den 30 april 2006.

Kommunstyrelsen

2006.240 881
§ 138
Kommunala val
Kommunstyrelsen utser styrgrupp för förstudie av nytt stadsbibliotek
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Kommunfullmäktige

2005.101 102
§ 76
Avsägelser av kommunala uppdrag.
Andreas Reinholdson har avsagt sig uppdraget
som ledamot i barn- och ungdomsnämnden för
kristdemokraterna

Kommunfullmäktige

2005.101 102
§ 77
Kommunala val
Fullmäktige utser Daniel Jusinski (kd) till
ledamot efter Andreas Reinholdson.

Kommunfullmäktige

2004.210 042
§ 80
Revisionsberättelse år 2005 och beslut om
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.

Karlskrona kommun
Revisionen

2004.210 042
Revisionsberättelse för år 2005

Kommunfullmäktige

2004.210 042
§ 81
Årsredovisning år 2005 för Karlskrona kommun

Skolverket

2006.184 631
Angående inspektion av friskolorna Galären och
Svettpärlan

Arbetsmiljöverket

2006.68 026
Avslutande av ärende angående inspektion av
hur förvaltningen hanterar den psykosociala
arbetsmiljön avseende skolledare i Karlskrona
kommun

Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2006.44 214
Yttrande under granskningsskedet av detaljplan
för Kronärtskockan 4, Lyckeby

Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2006.45 214
Yttrande under samrådsskedet över detaljplan
för Karlskrona 5:10, Vämöstrand
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Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2006.204 214
Yttrande under granskningsskedet över
detaljplan för Jämjö 6:1, seniorboende

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde den 25 januari 2006

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde den 15 mars 2006

Lokala styrelsen Sturköskolan

Protokoll från sammanträde den 19 april 2006

-----------------Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas till
protokollet.
_____________
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§ 75
Tack och sommarhälsningar
Ordföranden tackar samtliga ledamöter och ersättare för ett bra samarbete
under vårterminen. Ordföranden önskar samtliga ett långt och trevligt
sommaruppehåll och ser fram emot en spännande politisk debatt i valrörelsen.
Ordföranden hälsar även via förvaltningschefen all personal en skön sommar.
Annicka Engblom tackar på ledamöternas vägnar för ett givande och trevligt
samarbete och önskar ordföranden och hans familj en skön sommar.
Förvaltningschefen tackar ordföranden och nämnd på personalens vägnar
och önskar alla en fin sommar.
_____________
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28 augusti 2006

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 28 augusti 2006
§ 76

Aktuell information
1. Välkommen
2. Rektorsorganisationen
3. Redovisning av sjuktal

§ 77

Delegeringsärenden

§ 78

Budget 2006 och planer 2007-2008

§ 79

Etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem enligt skollagen

§ 80

Begäran om ökat lokalbidrag till förskolan Tant Grön i Kättilsmåla

§ 81

Lokaler för förskoleverksamhet i Spjutsbygd

§ 82

Etablering av ny förskola i Nättraby, Folkets Park

§ 83

Etablering av förskola på Trossö, Adlersten

§ 84

Etablering av ny förskola på Gullberna Park

§ 85

Yttrande över ansökan om godkännande och rätt till bidrag för
fristående förskoleklass och grundskola – Piggelinen

§ 86

Yttrande till Länsrätten i mål 607-6 angående laglighetsprövning
av beslut avseende särskilda resurser

§ 87

Yttrande till Länsrätten i mål 608-06 angående laglighetsprövning
av beslut avseende särskilda resurser

§ 88

Sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden år 2007

§ 89

Val av kontaktpolitiker i Spandelstorps rektorsområde inkl särskolan
och Tant Grön personalkooperativ

§ 90

Övriga ärenden
1. Tillsättning av rektorstjänst i Spandelstorp

§ 91

Meddelanden

________________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Länsstyrelsen, Blekingesalen
kl 10.00 – 16.48

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
André Gustavsson (s)
Jeanette Petersson (s)
Johan Elofsson (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Daniel Jusinski (kd)
Bo Palmgren (c)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)
Marcel Abedini (mp)
Mats Fagerlund (s)
Margareta Olin-Mattsson (c)

ordförande
1:e vice ordförande fr o m kl 10.25
2:e vice ordförande

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Henrik Lindgren
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Anita Ottosson
Ingrid Bergström

barn- och ungdomschef
kanslichef
kanslichef
planeringschef
ekonomichef
PA-chef
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Evy Sareklint

miljöinspektör

Utses att justera

Eva-Britt Dahlström

Tjänstgörande ersättare

fr o m kl 13.30 beslutssammanträdet

t o m beslutssammanträdet § 78 (kl 14.30)

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2006-09-06 kl 13.00
Underskrifter

Sekreterare

__________________________________

Ordförande

__________________________________

Justerare

__________________________________

Paragrafer 76 - 91

_________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-09-07
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare

28 augusti 2006

2

§ 76
Aktuell information
H Lindgren

1.

Välkommen

Ordföranden hälsar Henrik Lindgren välkommen som efterträdare på
kanslichefstjänsten.
P Olsson

2.

Rektorsorganisationen

Förvaltningschefen informerar om förändringar i rektorsorganisationen sedan
barn- och ungdomsnämndens sammanträde i juni.
Johan Johansson har tillträtt som rektor i Nättraby.
Henrik Johansson kommer att vikariera för Bertil Karlsson Flood under tre
månader höstterminen 2006.
Trossö-Wämö rektorsområden skall fundera kring innehållet i en rektorstjänst
i området.
I Rödeby kommer Gutte Wilson mer att ha inriktning på förskolan.
Gunnar de Scharengrad har tillträtt som rektor i Rödeby med ansvarsområde
år 1-6.
Maria Aringer är ledningsresurs i Rödeby.
Inför nästa budgetår finns önskemål om inrättande av ytterligare en rektorstjänst
i Rödeby.
I Spandelstorp finns förslag framtaget angående tillsättning av rektorstjänst (se § 90).
Magnus Hjort, Jämjö östra rektorsområde har börjat arbeta 75 % och resterande 25 %
upprätthålles av Boel Forslund.
Vikariat för Henrik Lindgren har utlysts och intervjuer kommer att ske
den 29 augusti och/eller 6 september.
En sammanställning över rektorer, rektorsassistenter och intendenter samt respektive
ansvarsområde utdelas.
_______________
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2006.106 026
3.

Redovisning av sjuktal

Eva Magnusson Larsson redovisar sjuktalen inom förvaltningen. Redovisningen
omfattar år 2002 t o m juni månad 2006. Liksom tidigare redovisningar framgår det
att sjukdagarna per anställd och månad fortsätter att sjunka. Förvaltningen har gjort
stora insatser på att kartlägga riskgrupper och sätta in olika åtgärder.
Förvaltningen kommer även fortsättningsvis att satsa på förebyggande åtgärder för
att minska sjuktalen. Bl a har 20 hälsoinspiratörer utbildats.
I september kommer en utförligare redovisning av sjuktalen att lämnas till nämnden.
_______________

28 augusti 2006

§ 77
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Beslut om förordnande av tf förvaltningschef under
tiden 22 juni – 21 juli 2006.

2006.262 023

Beslut om lönetillägg som övergripande ansvarig för
verksamheten vid Nättraby kunskapscentrum under
tiden 31 juli 2006 och längst t o m 30 november 2006.

2006.3 024

Fortsatt lönetillägg under tiden 27 juni – 30 juli 2006
för uppdraget som vik samordnande rektor i Jämjö
samverkansområde.

2006.3 024

Fortsatt lönetillägg under tiden 27 juni – 30 juli 2006
för uppdraget som vik samordnande rektor i Jämjö
samverkansområde.

2006.3 024

Fortsatt lönetillägg under tiden 15 juni – 31 juli 2006
för tjänstgöring som vik rektor 25 % vid Rödeby
rektorsområde.

2006.3 024

Förordnande som vik rektor 25 % inom Jämjö östra
rektorsområde fr o m den 14 augusti dock längst t o m
27 oktober 2006.

2006.278 023

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik rektor
25 % inom Jämjö rektorsområde fr o m den 14 augusti
dock längst t o m den 27 oktober 2006.

2006.3 024

Fortsatt lönetillägg för arbete med Skolportalen
under tiden 1 juli – 31 december 2006.

2006.3 024

Fortsatt lönetillägg för uppdrag som samordnare vid
Vedebyskolan under tiden 1 juli – 31 december 2006.

2006.3 024

Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare vid
Wämöskolan under tiden 17 augusti 2006 – 31 mars
2007.

2006.3 024

Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid
Nättrabyskolan under tiden 16 augusti 2006 – 31 mars
2007.

2006.3 024

4

28 augusti 2006 5
forts § 77
Fortsatt lönetillägg för planerings- och schemaarbete
under tiden 1 augusti – 31 december 2006 vid
Wämöskolan.

2006.3 024

Fortsatt lönetillägg för planerings- och schemaarbete
under tiden 1 augusti – 31 december 2006 vid
Wämöskolan.

2006.3 024

Fortsatt lönetillägg för särskilt elevuppdrag under
tiden 1 juli – 31 december 2006 vid Vedebyskolan.

2006.3 024

Fortsatt lönetillägg för planerings- och schemaarbete
under tiden 1 juli – 31 december 2006 vid Tullskolan.

2006.3 024

Fortsatt lönetillägg för ökat ansvar vid Smörblommans
förskola under tiden 1 – 30 juni 2006.

2006.3 024

Fortsatt lönetillägg för uppdrag som samverkansansvarig 2006.3 024
vid Gullberna förskola under tiden 1 – 30 juni 2006.
Beslut om engångsbelopp för arbete med schemaläggning vid Rödebyskolan läsåret 2006/2007.

2006.3 024

Beslut om engångsbelopp för arbete med schemaläggning vid Rödebyskolan läsåret 2006/2007.

2006.3 024

Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid
Nättrabyskolan under tiden 16 augusti 2006 –
31 mars 2007.

2006.3 024

Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid
Nättrabyskolan under tiden 16 augusti 2006 –
31 mars 2007.

2006.3 024

Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid
Nättrabyskolan under tiden 16 augusti – 22 december
2006.

2006.3 024

Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid
Nättrabyskolan under tiden 16 augusti 2006 –
31 mars 2007.

2006.3 024

Lönetillägg för studie- och yrkesvägledning för Rosenholmsskolans elever under tiden 1 juni 2006 –
28 februari 2007.

2006.3 024
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Beslut om dispens från 1-årsregeln vid placering i
förskoleverksamhet.

2006.313 606

Fortsatt förordnande som vik rektor 25 % inom
Rödeby rektorsområde fr o m 15 juni 2006, dock
längst t o m 31 juli 2006.

2006.150 023

Ledighet beviljad för elev i Sunna rektorsområde
under tiden 27 november 2006 – 6 januari 2007.
Ledighet beviljad för elev i Sunna rektorsområde
under tiden 7 – 14 juni 2006.
Anpassad studiegång för 10 elever i Sunna rektorsområde
fr o m den 8 januari 2006 och tillsvidare
Ledighet beviljad för elev i klass 3 och elev i förskoleklass i Nättraby rektorsområde under tiden 25 augusti –
8 september 2006.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2006.223 042
P Olsson
S Petersson
Kommunstyr.
Akten

§ 78
Budget 2006 och planer för 2007-2008
Förutsättningar
Grundförutsättningar i budgetdirektiven från kommunfullmäktige är att de
ekonomiska ramar som tilldelats nämnden i den av fullmäktige beslutade
treårsbudgeten för 2006-2008, också skall gälla som underlag för arbetet med
treårsbudgeten 2007-2009.
Nämnden skall lämna ett grundförslag till budget som ryms inom den ekonomiska
ram som nämnden tilldelats. Om nämnden gör bedömningen att grundförslaget till
budget inte kan tillgodose de mål som kommunfullmäktige beslutat om eller
nationella mål, skall nämnden ange hur målsättningarna bör förändras för att
anpassas till medelstilldelningen samt vilka ytterligare tillskott som skulle vara
erforderliga för att gällande målsättningar skall uppfyllas.
Dessutom har nämnden rätt att i undantagsfall lämna ett tilläggsförslag med
eventuella (högt) prioriterade åtgärder som ej kunnat rymmas inom ramen.
Åtgärder som bedöms vara ofrånkomliga skall ingå i grundförslaget. Nämnden skall
i grundförslaget beakta de ekonomiska konsekvenserna av volymförändringar på
grund av demografiska förändringar.
Nämnden lämnar tilläggsyrkanden avseende
- förskoleutbyggnad 2007
- helårseffekter av utbyggnaden 2006 som inte ryms inom avsatta reserver
- hyresökningar, som följd av stora investeringar i köken pga förskoleutbyggnaden
och som följd av ökade myndighetskrav och uppskjutet underhåll i kök och andra
lokaler
- extra tillskott för att motverka effekter av elevminskning
- ökade skolskjutskostnader till följd av Blekingentrafikens upphandling.
Budgetdirektiven omfattar också ett antal att-satser med uppdrag som skall klaras
inom den tilldelade budgetramen. Barn- och ungdomsnämnden berörs främst av attsatserna 21, 22 och 23. Förvaltningen redovisar på vilket sätt kraven i attsatserna
beaktas.
Budgetförslag
Budgeten omsluter för närvarande ca 900 Mkr, varav kommunbidraget utgör ca
813 Mkr. Detta efter extra tillskott av medel från reserv för förskoleutbyggnad.
Bokslutet för 2005 uppvisade ett positivt resultat om 1,6 Mkr. Årets första
budgetuppföljning 2006-02-28 samt delårsbokslut 2006-04-30 visar på en budget
i balans.
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Volym- och efterfrågeförändringar redovisas, dels befolkningsprognos för åren 20052015 och dels ökning/minskning i förhållande till 2005.
Prognos över antalet elever i grundskolan, efterfrågan och volymförändringar samt
prognos för elevutvecklingen i friskolor t o m år 2009 redovisas.
Kommentarer
Kommentarer ges till verksamheterna:
- Förskoleverksamhet
- Grundskola
- Fritidshem
- Särskola
- Utveckling-förnyelse; kvalitetsarbetet, kunskapsmål, språkutveckling, lärarrollen
- Personal; fortsatt satsning på sänkta sjuktal, bl a hälsoinspiratörer, friskvårdstimme,
Möjligheternas Hus, rekrytering, personalförsörjning, fortbildning och ledartäthet
- Informationsteknik
Verksamhetsmål av större ekonomisk betydelse
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram förslag till mått och mål för barnoch ungdomsnämnden enligt följande
- Andelen nyplacerade barn, uttryckts i %, placerade i förskoleverksamhet inom
4 månader efter det att barnet blivit uppsatt i gällande kö. Målet för detta mått skall
vara att inga barn skall stå utan förskoleplats, efter det att barnet stått i kö i 4
månader.
- Kostnad per behörig elev till gymnasiestudier. Såväl kostnad per elev som andel
behöriga finns i offentlig statistik och kan därmed jämföras med andra kommuner.
Det mål nämnden vill sätta upp med detta mått är att genomsnittskostnaden per
behörig elev inte skall överstiga den genomsnittskostnad som räknats fram för en
elev i år 9.
Planering inför 2008-2009
Nyckelord inför 2008-2009 är förbättring av kunskapsresultat, kvalitetsutveckling,
skolutveckling kopplad till lokalprojekt, anpassning till demografisk utveckling och
lägre hälsotal.
Anpassning av skolytor till förskoleytor har skett. I samverkan med berörda parter
har arbetet med att förebygga och minska skadegörelse, inbrott och stölder utvecklats
under 2006. Under 2007 skall arbetet med att koppla del av hyran till de insatser som
görs påbörjas och under 2008-2009 kommer decentraliserat lokalansvar att vara ett
utvecklingsområde.
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Sammanfattning
Budgetförslaget förutsätter balans i ekonomin för 2006.
Budgeten präglas av en vilja till omfattande utbyggnad av förskola, positiv
skolutveckling kopplat till lokalprojekt, fokus på och åtgärder för bättre kunskapsoch betygsresultat, kvalitetsutveckling, hälsofrämjande arbete, men också i
grundförslaget, av ekonomisk anpassning som gör att kvaliteten i grundskola och
arbetsmiljö riskerar att försämras.
Till budgeten fogas flera tilläggsyrkande som möjliggör god förskoleverksamhet för
alla barn i Karlskrona, långsiktiga förbättringar inom mathanteringen och arbetsmiljö
samt att kvaliteten i skolan inte riskeras.
År 2007 omfattar tilläggsförslagen 24,8 Mkr, år 2008 26,8 Mkr och år 2009
30,3 Mkr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna ovanstående förslag till budget
för år 2007 och planer för 2008-2009.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden tar beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
-----------------------Revidering
Förvaltningschefen redovisar ett reviderat tjänstemannaförslag avseende
verksamhetsmål av större ekonomisk betydelse enligt nedan:
• Mål: Inga barn skall vara utan förskoleplats efter det att barnet stått i kö i 4
månader.
• Mått: Andelen nyplacerade barn, uttryckt i %, placerade i förskoleverksamhet
inom 4 månader efter det att barnet blivit uppsatt i gällande kö.
• Mål: Alla elever skall vara behöriga till gymnasiestudier efter år 9 i grundskolan
• Mått: Andelen behöriga elever samt kostnad per behörig elev till
gymnasiestudier. Såväl kostnad per elev som andel behöriga finns i offentlig statistik
och kan därmed jämföras med andra kommuner.
Yrkanden
Annicka Engblom (m) redovisar Alliansens förslag till budget för barn- och
ungdomsnämnden 2007 och planer för 2008-2009 samt yrkar bifall till densamma.
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till det reviderade tjänstemannaförslaget

och avslag på Alliansens förslag.
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forts § 78
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att två förslag föreligger, dels det reviderade tjänstemannaförslaget och dels Alliansens förslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med det reviderade tjänstemannaförslaget.
Votering
Annicka Engblom (m) begär votering.
Voteringsproposition
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som biträder det reviderade
tjänstemannaförslaget röstar ja, den som biträder Alliansens förslag röstar nej.
Följande röstar ja: Magnus Johansson (s), Markus Alexandersson (s), Roland
Andréasson (s), Eva-Britt Dahlström (s), André Gustavsson (s), Jeanette Petersson
(s), Åsa Gyberg-Karlsson (v) och Mats Fagerlund (s).
Följande röstar nej: Annicka Engblom (m), Johan Elofsson (m), Jan-Olof Petersson
(fp), Daniel Jusinski (kd), Bo Palmgren (c) och Margareta Olin-Mattsson (c).
Följande avstår: Marcel Abedini (mp).
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 6 nej-röster och 1 avstår-röst
beslutat i enlighet med det reviderade tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna ovanstående förslag till budget
för år 2007 och planer för 2008-2009.
Reservation
Alliansen lämnar skriftlig reservation till förmån för eget förslag vilket bifogas
protokollet.
Särskilt yttrande
Marcel Abedini (mp) avser att lämna särskilt yttrande.
_____________

Alliansens förslag till budget för
Barn- och Ungdomsnämnden 2007
och planer för 2008-2009

Ärende 4: Budget 2007 och planer för 2008-2009

2006-08-28

Inledning
Kunskap och kreativitet har alltid haft en avgörande betydelse för människan och för samhällets
utveckling. Barn och ungdomar har en naturlig nyfikenhet att lära sig nya saker. Vi i Alliansen vill
kunna erbjuda en förskola och en skola där lek och lust att lära, kunskap och bildning är
värdefulla begrepp. Varje människa är en individ med unika anlag och möjligheter. Verksamheten
måste därför kunna erbjuda människor lika chanser i livet där alla har goda möjligheter att
utvecklas. Barn och ungdomar måste få känna att de är sedda, behövda och uppskattade.
Ett viktigt begrepp för oss är ständiga förbättringar. Med det menar vi att varje enhet och individ
ska ges verkliga förutsättningar att kunna sträva efter detta. Förutsättningar som bl.a. en väl
fungerande och flexibel organisation, lättfattliga, utvärderingsbara kvalitetsmål och tillräckliga
resurser.
I denna budget vill vi från de borgerliga partierna påvisa och yrka på vilka nödvändiga satsningar
och förändringar verksamheten under Barn- och ungdomsnämnden bör göra, för att möta dagens
och framtidens behov.

De tidiga åren
Det är med stor glädje vi kan konstatera att födelsetalen i kommunen är fortsatt stora. Rätten att
välja barnomsorg för föräldrarna till dessa nya kommunmedborgare tillsammans med möjligheten
att starta alternativ barnomsorg ska vara grundläggande i hur verksamheten utformas för att
möta kommunmedborgarnas önskemål.
Från och med den 1 juli 2006 trädde en ny lag om etableringsfrihet för fristående förskolor i kraft.
Lagen kommer att ge barn och föräldrar tillgång till både ett ökat utbud och en ökad mångfald av
förskolor och inte minst större möjlighet att finna en verksamhet som passar det egna barnet,
socialt och pedagogiskt. Lagen kommer också att ge bättre möjligheter för förskolans lärare att
förverkliga sina pedagogiska idéer och finna alternativa arbetsgivare.
För att kunna möjliggöra valfrihet behövs ett annat sätt att fördela resurserna till barnomsorgen.
Vi i Alliansen vill därför införa en barnomsorgspeng där resurserna går direkt till den anordnare av
barnomsorg som föräldrar och barn valt istället för att ta onödiga omvägar. Syftet är att kunna
erbjuda både valfrihet och direktinflytande inom barnomsorgen samt förenkla och förtydliga
medelstilldelningen. Syftet är också att komma ifrån fokuseringen på ett visst antal producerade
timmar per avdelning och istället forma verksamheten utifrån det faktiska barnantalet.
Barnomsorgspengen ska täcka samtliga kostnader för fastighet, personal, mat, blöjor mm. samt
kostnader för barn i behov av särskilt stöd. Lång erfarenhet av denna resursfördelning har man i
ett flertal borgerligt styrda kommuner, där nöjdheten bland både barn, föräldrar och personal är i
det närmaste total. Varför ska vi i Karlskrona vara sämre?
•

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

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

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

•

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

Kunskaper i centrum
Ett avgörande problem i den svenska skolan är att kunskapsmålen har kommit i skymundan av
andra mål och att lärarnas kompetens och auktoritet har undergrävts. Samtidigt visar forskning
och erfarenhet att tydligt fokus på elevernas kunskapsinhämtning och goda lärarkunskaper är
avgörande för ett gott resultat. Fler elever kan lära sig mer i skolan än vad som är fallet idag.
Ingen elev ska behöva lämna grundskolan med bristande kunskaper på grund av bristande
individanpassning. Varje elev ska därför ha rätt till den undervisning och den form av
undervisning som gör att de kan utvecklas och tillgodogöra sig grundkunskaper utifrån sina egna
förutsättningar. Skolans anpassning till den enskilde eleven har speciellt stor betydelse för dem i
behov av särskilt stöd, t.ex. barn och elever med funktionshinder, sociala problem, bristande
motivation, men också barn och elever med särskilt goda förutsättningar att lära. Kärnan i
Alliansens skolpolitik är att sätta kunskaperna i centrum.
Hur ligger det då till med elevernas kunskaper? En analys av genomsnittligt meritvärde* för
eleverna i år 9, sedan det nya betygsystemet infördes 1998, visar på en liten men stadig
uppgång i riket (se tabell 1). Det ska nämnas i sammanhanget att dessa siffror gäller jämförelse
svenska skolor emellan och inte gentemot andra länders. För Karlskona kommuns skolor ser vi
tyvärr en successiv försämring av resultaten under samma period. Från att ha legat över
riksgenomsnittet vid mätningarnas början sjunker resultaten. För de niondeklassare som lämnade
grundskolan våren 2006 kan vi notera det lägsta meritvärdet hittills.
Tabell 1
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

201,2
203,6
224,2

202,1
202,6
227,3

202,9
200,7
225,7

202,9
199,1
227,5

204,5
197,2
227,7

205,4
200,6
222,3

206,9
200,4
225,9

206,3
195,6
229,7

Genomsnittligt
meritvärde
Riket
Karlskrona kommun
varav friskolorna

* Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15, MVG=20).
Det möjliga maxvärdet är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst ett
ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och
kunskapsrelaterade betygssystemet. Uppgifter från Skolverkets statistik.

Vad beror detta på? Vi i Alliansen menar att den största förklaringen ligger i att Karlskrona
kommun sedan flera år släpar efter med ökade resurser till skolverksamheten. Under en lång
följd av år har majoriteten valt att satsa stora resurser på utbyggnad av den kommunala
barnomsorgen. Det är inte rätt att eleverna i våra skolor genom neddragningar på resurser och
därmed kvalité ska behöva klä skott för otillräcklig, statlig medelstilldelning till barnomsorgen.
Majoriteten väljer nu dessutom att lägga stora resurser på skolprojektet Trossöskolan, en i
Alliansens ögon felprioriterad satsning utan förankring bland varken personal, föräldrar eller
elever. Det negativa gapet mellan kommunens totala bidrag per elev och den genomsnittliga
medelstilldelningen är för stort för att vara acceptabelt. (se tabell 2).

Tabell 2
Totalkostnad (kr/elev)
Riket
Karlskrona kommun
Differens

2000
53.400
48.300
-5.100

2001
55.300
50.000
-5.300

2002
59.200
52.400
-6.800

2003
62.500
54.600
-7.900

2004
64.700
57.200
-7.500

2005
67.300
61.400
-5.900

Detta innefattar även de tilldelade medel som avser undervisningskostnader och som alltså direkt
påverkar den enskilde eleven (se tabell 3). I den föreslagna budgetskrivningen aviseras
ytterligare neddragningar. Vi i Alliansen menar att det måste vara tvärtom - det behövs
satsningar inom skolan. Vid ett maktskifte i valet 2006 kommer beslutet om
Tullskolan/Wämöskolan/Trossöskolan att rivas upp.
Tabell 3
Undervisningskostnad
(kr/elev)
Riket
Karlskrona kommun
Differens

2000

2001

2002

2003

2004

2005

26.500
25.300
-1.200

27.800
26.300
-1.500

29.900
28.100
-1.800

32.100
28.900
-3.200

33.200
30.100
-3.100

34.600
32.100
-2.500

Organisation och resursfördelning
Inom Alliansen har vi har länge efterlyst en ordentlig genomlysning av nuvarande
organisationsstruktur för att finna mer effektiva och flexibla sätt att bedriva verksamheten.
Alliansen förespråkar modellen om en starkt decentraliserad verksamhet med en mindre
omfattande central ledning. Vi anser att detaljorganisationen av skolan inte är en politisk fråga
att lösa. Varje enhet måste kunna, inte bara på pappret utan i praktiken, styra över sin
resursanvändning och lägga upp verksamheten med ledning av de mål som finns uppsatta.
•

Vi föreslår därför att det som grundprincip ska finnas en rektor för varje skola
och en föreståndare för varje förskola. Undantag kan göras för mindre enheter,
där man kan vara rektor för flera sådana. Undantag kan även göras för
glesbygdsskolor, där andra lösningar kan vara att föredra.

Vi föreslår vidare att Barn- och ungdomsnämnden även i skolan inför ett nytt sätt att fördela
resurserna på, där grunden för de medel en skola får baseras på det antal barn som väljer att gå
där. Vi vill på detta sätt åstadkomma korta beslutsvägar samtidigt som resurserna går direkt ut
till enheterna. Rektorerna/föreståndarna får på så sätt makten över sin ekonomi för att göra de
bedömningar och prioriteringar av de investeringar dom de anser kan och bör göras. Vi vill på
detta sätt också skapa tydliga regler för medelstilldelningen till enheterna samtidigt som
hanteringen av resurserna blir konkurrensneutral. För oss är det en självklarhet att kommunala
skolor och fristående skolor ska få verka under samma förutsättningar.
•

Vi föreslår därför kommunfullmäktige att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden
att med början från den 1 juli 2007 införa en skolpeng enligt Alliansens förslag

•

För att tydliggöra medelstilldelningen till grundskolan respektive barnomsorgen
föreslår vi att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att från och med
den 1 januari 2007 särredovisa kostnaderna för de båda verksamheterna.

I efterdyningarna av stråkmodellens införande råder det dock fortfarande otydlighet ute i
verksamheten vad det gäller tydlig ledningsstruktur och ansvarsfördelning. Något som både
kostar pengar och som är högst avgörande för utvecklingen av verksamheterna.

•

Vi föreslår vidare att utomstående utredare får i uppdrag att föreslå en
effektivare organisationsstruktur innefattande ledning och administration och
återkomma med förslag om dessa till nämnden i november 2006.

Förändringarna av ledningsstrukturen
halvårsskiftet 2007.

enligt

Alliansens

förslag

föreslås

ske

i

och

med

Lokaler
Den demografiska minskningen av elever sammantaget med de elever som väljer friskolor har
lett till överytor inom den kommunala skolorganisationen. Upp- och nedgång i elevantal är inget
nytt fenomen, men vad som behöver förstärkas är möjligheten för den enskilda skolan att
hantera sin egen lokalplanering.
Vi i Alliansen har länge fört fram det nödvändiga i ett mer flexibelt sätt att utnyttja skolornas
lokaler. Vi menar att genom att inkludera lokalbidraget i en resursfördelning enligt vår föreslagna
skolpeng, ges skolorna en verklig möjlighet att effektivt utnyttja både resurser och lokaler.
Rektorer och personal kan göra sina bedömningar och prioriteringar av de investeringar dom
anser kan och bör göras och det över en längre tidsrymd än i dagsläget. Uppstår överytor av en
eller annan anledning skulle sådana kunna frigöras och på så sätt inte behöva belasta skolans
budget. Det finns många, goda exempel i andra delar av landet, där andra verksamheter än
skolrelaterade sådana kunnat inhysas i övertaliga lokaler.
Allianspartierna har under en längre tid begärt en redovisning av det samlade renoveringsbehovet
av kommunens barnomsorgs- och skollokaler. Trots att en sådan redovisning utlovats har en
översikt av det eftersatta arbetsmiljöarbetet inte kunnat presenteras.

•

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

Sammanfattning
Det är högst väsentligt att det ska finnas tillräckligt med resurser till skolan, för att varje elev ska
kunna erbjudas en väg till goda kunskaper utifrån sina egna förutsättningar. Allians för
Karlskrona har under lång tid ställt krav på ökade satsningar på skolan, vilket tyvärr inte vunnit
tillräckligt gehör hos den sittande majoriteten. Den nuvarande utvecklingen, där skolorna får klä
skott för otillräcklig medelstilldelning till barnomsorgen, anser vi vara olycklig och oacceptabel.
Det är nödvändigt att elever och föräldrar ges ett stort inflytande i skolan och därmed möjlighet
att påverka skolans utveckling. Lika nödvändigt är att barnomsorgens och skolans personal får en
verklig möjlighet att utveckla den pedagogiska verksamheten genom sin yrkesskicklighet. Det vill
vi åstadkomma genom att varje förskola/skola blir självständig och får ett verkligt budgetansvar.
Sättet som resurserna till förskolan/skolan fördelas på måste vara anpassat för detta. Därför vill
vi införa en barnomsorgs- och skolpeng. Det innebär att de kommunala resurserna går direkt till
den förskola eller skola föräldern eller eleven valt. Det leder också till att beslutsvägarna blir
kortare.
Undertecknade partier kommer att arbeta för att skapa förutsättningar för ökade resurser till
skolan. Vi vill ge all vår personal en bättre och tydligare organisation med möjliga områden för
cheferna att vara chefer över. Med våra förslag ger vi personalen bättre förutsättningar att få
ännu mer stimulerande arbetsmiljö och bättre förutsättningar att fortsätta sitt viktiga arbete.

Annicka Engblom (m)

Jan-Olof Petersson (fp)

Daniel Jusinski (kd)

Bo Palmgren (c)

Undertecknade yrkar att Barn- och Ungdomsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att
Kommunfullmäktige beslutar:
1. att

föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att införa en
barnomsorgspeng med början från den 1 juli 2007

2. att

uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att till nämndens sammanträde i maj
2007 presentera ett förslag till regler, utbildning och ersättning för vård av eget barn
vid samtidig omsorg om minst ett utomstående

3. att

uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att från och med den 1 januari 2007
särredovisa kostnaderna för grundskolan respektive barnomsorgen.

4. att

barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att göra en inventering av
upprustningsbehovet av de lokaler som den kommunala verksamheten nyttjar och
redovisa resultatet vid nämndens sammanträde i april 2007

5. att

utomstående utredare får i uppdrag att föreslå en effektivare organisationsstruktur
innefattande ledning och administration enligt Alliansens förslag

6. att

föreslå kommunfullmäktige uppdra åt Barn- och ungdomsnämnden att med början
från den 1 juli 2007 införa en skolpeng enligt Alliansens förslag

7. att

uppdra åt förvaltningen att vidtaga de budgettekniska justeringar som föranleds av
Alliansens förslag

8. att

i övrigt bifalla förvaltningens förslag

Tilläggsyrkanden
2007
-24.800

Summa tilläggsförslag

2008
-33.500

2009
-34.000
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2006.2006.318 630
P Olsson
A Ottosson
Akten

§ 79
Etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem enligt skollagen
From 2006-07-01 ändrades skollagens kapitel 2 a 13, 14 och 17 §§ avseende
etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem enligt följande:
13 § : Jämfört med tidigare ändras paragrafens lydelse så att stycket om kommunens
möjlighet att meddela tillstånd tills vidare eller för viss tid tas bort. Huvudregeln ska
nu vara att tillstånd löper tills vidare om det inte av ansökan framkommer annat.
14 § : Här anges förutsättningarna för godkännande av enskild huvudman som vill
bedriva förskola eller fritidshem. Kommunen är skyldig att lämna ett godkännande
om de krav som anges i skollagen är uppfyllda. Tidigare lydelse var ”kommunen får
lämna tillstånd”.
17 § : I första stycket anges att kommunen ska ge bidrag till enskild verksamhet, som
fått tillstånd enligt 14 §, och i övrigt uppfyller skollagens krav.
Andra stycket anger att kommunen inte ska vara skyldig att betala bidrag om
verksamheten innebär påtagliga negativa följder för motsvarande verksamhet i
kommunen.
Ovanstående innebär att rutiner vid tillståndsgivning och vid beslut om bidrag måste
ändras för att anpassas till gällande lag.
Bilaga 1 ”Enskild förskola och enskilt fritidshem” beskriver vad som gäller för
enskild verksamhet enligt skollagen samt vid handläggning inför beslut om tillstånd
och beslut om bidrag.
Bilaga 2 ”Kvalitetskrav vid etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem i
Karlskrona kommun” redovisar de kvalitetskrav barn- och ungdomsnämnden ställer
på enskild verksamhet och som vägs in vid bedömning om tillstånd ska meddelas
eller inte.
Bilaga 3 ”Ansökan om bidrag för enskild förskola och enskilt fritidshem enligt 2a
kap 17§ skollagen” beskriver vad som gäller för bidrag till enskild förskola och
enskilt fritidshem.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att vad som anges i bilaga 1 ”Enskild förskola och enskilt fritidshem” ska gälla för
enskild förskola och enskilt fritidshem i Karlskrona,
att vad som anges i bilaga 2 ”Kvalitetskrav vid etablering av enskild förskola och
enskilt fritidshem i Karlskrona kommun” ska gälla vid tillståndsgivning för enskild
förskola och enskilt fritidshem,
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att vad som anges i bilaga 3 ”Ansökan om bidrag för enskild förskola och enskilt
fritidshem” ska gälla samt
att de av barn- och ungdomsnämnden tidigare beslutade ”Förutsättningar och
villkor vid start av enskild verksamhet; föräldrakooperativ”, upphör att gälla.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
---------------------Yrkanden
Annicka Engblom (m) yrkar på Alliansens vägnar en ändring i bilaga 2 sid 2
avseende arbetsgivaransvaret.
Hon yrkar att punkten 1 skall ändras enligt följande:
”att gällande lagar, författningar, kollektivavtal eller andra anställningsavtal
iakttas”.
Markus Alexandersson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Annicka Engbloms ändringsförslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att vad som anges i bilaga 1 ”Enskild förskola och enskilt fritidshem” ska gälla för
enskild förskola och enskilt fritidshem i Karlskrona,
att vad som anges i bilaga 2 ”Kvalitetskrav vid etablering av enskild förskola och
enskilt fritidshem i Karlskrona kommun” ska gälla vid tillståndsgivning för enskild
förskola och enskilt fritidshem,
att vad som anges i bilaga 3 ”Ansökan om bidrag för enskild förskola och enskilt
fritidshem” ska gälla samt
att de av barn- och ungdomsnämnden tidigare beslutade ”Förutsättningar och
villkor vid start av enskild verksamhet; föräldrakooperativ”, upphör att gälla.
Reservation
Alliansen reserverar sig till förmån för eget förslag.
________________
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2006.304 042
P Olsson
S Ohlsson
Tekn förvaltn
Tekn nämnden
H Franzén
A Westerlundh
Akten

§ 80
Begäran om ökat lokalbidrag till förskolan Tant Grön i Kättilsmåla
Förskolan Tant Grön i Kättilsmåla har inkommit med en begäran om ökat
lokalbidrag. Verksamheten som bedrivs i enskild regi av Tant Grön AB finns idag
dels i fastigheter som ägs av Tant Grön AB och dels i hyreslägenheter som förhyrs
av privat fastighetsägare. Verksamheten får idag ett lokalbidrag på 508 780
kronor/år.
Förskoleverksamheten består av knappt fyra förskoleavdelningar.
De lokaler som förskoleverksamheten använder idag är inte ändamålsenliga och
uppfyller inte dagens krav och regler varför Tant Grön AB vill förhyra nya lokaler i
Kättilsmåla och får därmed en ökad hyreskostnad.
Byggnaden innehåller fyra förskoleavdelningar med ett tillagningskök.
Tant Grön AB bedriver även fritidshemsverksamhet. Denna verksamhet finns i en
fastighet som ägs av Tant Grön AB (och delvis i Kättilsmåla skola). Kostnaden för
denna fastighet ingår i ovan redovisat lokalbidrag.
Ovan nämnd fastighet kommer att behållas tills vidare, men målsättningen är att
fritidsverksamheten ska bedrivas i skolans lokaler. En översyn av detta pågår mellan
Tant Grön och rektor i Kättilsmåla.
Det nya hyresbidraget på maximalt 1 175 000 kronor /år begärs från 2007-03-01.
Den avgående kostnaden är ca 400 000 kronor vilket innebär en ökning av
lokalbidraget med ca 775 000 kronor/år.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att öka lokalbidraget för förskolan Tant Grön i Kättilsmåla enligt ovan.
------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att öka lokalbidraget för förskolan Tant Grön i Kättilsmåla enligt ovan.
_____________
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2004.419 290
P Olsson
S Ohlsson
Tekn förv
Tekn nämnd
A Westerlund
H Franzén
Akten

§ 81
Lokaler för förskoleverksamhet i Spjutsbygd
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden har under en längre period diskuterat
förskoleverksamheten i Spjutsbygd/Strömsbergsområdet.
Behovet av förskoleplatser har ökat i området precis som i andra områden i
kommunen. Som en del i att möta detta behov har en ny förskoleavdelning öppnats i
Strömsberg i början av 2006.
Behovet av ytterligare utökning samt behovet av nya lokaler för befintlig
dagbarnvårdarverksamhet och allmän förskola som finns i Nisastugan i Spjutsbygd
samt på Trollbacken i Stengöl har också diskuterats under en längre tid.
Med anledning av detta behov beslöt barn- och ungdomsnämnd i mars 2006
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående utföra projektering av ovan föreslagna objekt avseende förskoleverksamhet i Spjutsbygd
Förslag
Tekniska förvaltningen har nu genomfört projekteringen av tre förskoleavdelningar
med viss förberedelse för att kunna bygga till ytterligare en avdelning på fastigheten
Bostorp 2:94.
Den föreslagna byggnaden är 639 m2 och innehåller ett mottagningskök. Byggnaden
beräknas kunna stå klar under senare delen av våren 2007.
Årshyran för barn- och ungdomsnämnden blir 1 147 000 kronor. Avgående
kostnader för Nisastugan 97 000 kronor samt 60 000 kronor för Trollbacken.
Ökad årshyra 990 000 kronor.
Detta förslag innebär en utökning av verksamheten med en förskoleavdelning.
Ökad driftskostnad (exkl lokalkostnad) 1 400 000 kronor per år.
Inventarier och utrustning till de tre avdelningarna beräknas till 380 000 kronor.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att

etablera tre förskoleavdelningar i Spjutsbygd enligt ovanstående förslag.

-----------------------
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottet förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottet förslag
att

etablera tre förskoleavdelningar i Spjutsbygd enligt ovanstående förslag.

_____________
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2005.259 290
P Olsson
S Ohlsson
Tekn förv
Tekn nämnd
A Westerlund
H Franzén
Akten

§ 82
Etablering av ny förskola i Nättraby, Folkets Park
Bakgrund
Nättrabyområdet är ett mycket attraktivt bostadsområde för barnfamiljer. Under
2006 har två nya förskoleavdelningar öppnats på Skillingenäsområdet.
Trots denna nyetablering av verksamheter finns i dagsläget ca 100 barn i kö till
Nättrabyområdet fram till sommaren 2007. Av dessa barn är knappt 60 placerade i
andra områden i kommunen.
I december 2006 öppnas också två förskoleavdelningar på Rosenholmsområdet där
det sannolikt kommer att placeras många barn från Nättrabyområdet.
Med anledning av det stora behovet av förskoleplatser beslutade barn- och
ungdomsnämnden i maj 2005
att hemställa hos tekniska nämnden att omgående uppdra till tekniska
förvaltningen att genomföra projektering av förskolelokaler på Folkets Park i
Nättraby.
Förslag
Tekniska förvaltningen har, i samverkan med berörda parter projekterat och
kostnadsberäknat tre förskoleavdelningar på Folkets Park i Nättraby.
Förslaget innebär att befintliga lokaler i Folkets Park delvis kommer att samnyttjas
med föreningslivet och att fastigheten byggs om- och till. Befintlig byggnad är
354 m2, tillbyggnaden är 555 m2 (till största del prefabricerade lokaler) och ca 100
m2 byggs om och ventilationen förbättras i hela den befintliga ytan. Förskolans egna
yta blir 589 m2.
Förskolan kommer att få ett mottagningskök och maten kommer från Nättrabyskolan.
Hyreskostnaden för hela fastigheten blir 1 321 540 kronor per år varav fritidsförvaltningen kommer att betala 75 000 kronor per år (+ 15 000 kronor för städning).
Den tillfälliga förskoleavdelningen på Hallengrensvägen i Nättraby flyttar till de nya
lokalerna vilket innebär en minskad hyreskostnad på ca 70 000 kronor per år. Ökad
årshyra 1 176 540 kronor.
Lokalerna beräknas kunna stå färdiga i mitten av april 2007.
Driftskostnaden (exkl hyreskostnad) för 2,2 nya förskoleavdelningarna
(förskoleavdelningen på Hallengrensvägen är 0,8 avdelning) 2,2 x 1 400 000 kronor
= 3 080 000 kronor per år.
Inventarier och material beräknas till 315 000 kronor.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslås besluta
att etablera tre förskoleavdelningar på Nättraby Folkets Park enligt ovanstående
förslag.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden att fatta beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
-----------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att etablera tre förskoleavdelningar på Nättraby Folkets Park enligt ovanstående
förslag.
______________
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2005.479 289
P Olsson
S Ohlsson
Tekn nämnd
Tekn förv
A Westerlund
H Franzén
E Sareklint
Akten

§ 83
Etablering av förskola på Trossö, Adlersten
Bakgrund
Behovet av fler förskoleplatser på Trossö är känt sedan tidigare. Inför årsskiftet
2005/2006 påbörjades diskussionen om möjligheten att etablera en förskoleavdelning
på fd Café Adler i kvarteret Adlersten. Vissa brister upptäckes då, bl a för höga
värden vid mätning av de elektromagnetiska fälten, vilka nu är åtgärdade.
Förslag
Genom ombyggnad av fd Café Adler så kan en förskoleavdelning etableras. Lokalen
är 180 m2 (vissa personalutrymmen samnyttjas med äldreförvaltningen) och kan stå
klar för inflyttning i början av november 2006. Utemiljön kommer dock att iordningställas något senare. Lokalen ägs av KarlskronaHem.
En översyn omkring hur lokalerna kan samnyttjas kommer att göras av äldreförvaltningens verksamhetsansvarig och rektor.
Årshyran för lokalen blir 335 500 kronor. Kontraktet skrivs som ett 3-års kontrakt.
Ett restvärde på ca 200 000 kronor uppstår om kontraktet inte förlängs
(avskrivningstid 5 år).
Driftskostnaden (exkl lokalkostnad) för en förskoleavdelning blir 1 400 000 kronor
per år.
För inventarier och material beräknas 135 000 kronor.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att etablera en förskoleavdelning på Adlersten enligt ovanstående förslag.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden att fatta beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
-----------------Evy Sareklint, miljöinspektör vid samhällsbyggnadsförvaltningen, redovisar
resultatet av de åtgärder som vidtagits för att eliminera elektromagnetiska fält i
lokalen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
att etablera en förskoleavdelning på Adlersten enligt ovanstående förslag.
_____________
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2006.317 290
P Olsson
S Ohlsson
Tekn nämnd
Tekn förv
A Westerlund
H Franzén
Akten

§ 84
Etablering av ny förskola på Gullberna Park
Bakgrund
Behovet av nya förskoleplatser har varit större än prognostiserat inför hösten 2006.
Det finns idag endast utrymme att placera ytterligare några få barn inom befintliga
verksamheter. I dagsläget finns drygt 50 oplacerade barn i kö som vill ha placering
innan årsskiftet 2006/2007.
Förslag
I fastigheten Djupeskär på Gullberna Park (fastighetsägare AmaZun AB) finns idag
förskolan Röd- och Gulmyran. I samma fastighet finns nu möjlighet att öppna
ytterligare två förskoleavdelningar. Dessa avdelningar finns i bottenplan under de
idag befintliga avdelningarna. Ytan för de två avdelningarna är 440 m2. Viss
ombyggnad och komplettering av t ex hygienutrymmen och utemiljö måste göras.
Verksamheten kommer att ha ett serveringskök.
Lokalen kan stå klar för inflyttning i mitten av oktober 2006. Utemiljön kommer
eventuellt att vara klar något senare.
Hyran för de två avdelningarna blir 506 600 kr/år. Hyreskontraktet skrivs på 2 år.
Ett restvärde på 270 000 kronor uppstår om kontraktet inte förlängs (avskrivningstid
5 år).
Den årliga driftskostnaden (exkl lokalhyra) för de två avdelningarna blir 2 x
1 400 000 kronor = 2 800 000 kronor.
255 000 kronor beräknas för inventarier och utrustning.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

etablera förskola på Gullberna Park enligt ovanstående förslag.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden att fatta beslut i ärendet
vid nämndens augustisammanträde.
-----------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att etablera förskola på Gullberna Park enligt ovanstående förslag.
______________
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2006.166 631
P Olsson
A Ottosson
Skolverket
Akten

§ 85
Yttrande över ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående
förskoleklass och grundskola – Piggelinen
Agneta Svanberg, har hos Skolverket ansökt om godkännande av och rätt bidrag till
en fristående förskoleklass och en fristående grundskola i Karlskrona kommun från
och med läsåret 2007/2008.
Barn- och ungdomsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan.
Sammanfattning av ansökan
Ansökan avser förskoleklass t o m år 5 i grundskolan. Verksamheten ska första året
omfatta 80 elever. Därefter utökas skolan för att fullt ut omfatta 250 elever läsåret
2013/14.
Skolans inriktning ska vara allmän. Förskoleklassen ska följa läroplanen för det
obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) och omfatta totalt 525 timmar per år.
Grundskolan ska följa Lpo 94 samt de nationella kursplanerna för grundskolan.
Timplanen ska vara densamma som för den kommunala grundskolan. De språkval
Piggelinen ska erbjuda är engelska, tyska, franska och spanska. Som elevens val ska
kursplanens ämnen erbjudas.
Skolan ska vara avgiftsfri och öppen för alla sökande. Som första urvalsgrund gäller
anmälningsdatum, därefter syskonförtur och i tredje hand geografisk närhet.
Piggelinen ska ha en rektor samt lärare med adekvat utbildning. För undervisning i
modersmål och svenska som andraspråk ska tjänster köpas in vid behov.
Skolhälsovården kommer att anordnas i samråd med en kommunal eller privat
hälsovårdsinrättning.
Lokaler
Lokaler för Piggelinen finns på Rosenholmsområdet med en yta på 1100 m2.
NO-salar, slöjdsalar samt kök och matsal ska hyras av Galärens friskola, som har
verksamhet på Rosenholm. Inom området finns idrottsanläggningar som skolan
kommer att nyttja.
Ekonomi
För att kunna starta skolan behövs 45 elever och budgeten är beräknad utifrån 80
barn. Budget för tre läsår bifogas ansökan.
Förslag till yttrande
I yttrandet lämnas synpunkter på ansökan omfattande
- omfattningen av verksamheten
- verksamhetsbeskrivningen; går ej att urskilja vad som är specifikt för
förskoleklassen respektive grundskolan
- uppföljning av elevernas kunskaper
- skolans personal
- skolhälsovård
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- budget; lokalhyra, kostnader för lärare, resurstilldelning
- friskolor i Karlskrona kommun
- skolor nära Piggelinen.
Etablering av en förskoleklass och grundskola inom Rosenholmsområdet bedöms
kunna påverka Backaboskolan i så hög grad att skolan inte kan bedrivas inom de
ekonomiska ramar som finns inom rektorsområdet. Backabo ligger nära Rosenholmsområdet, vilket gör att en skola där kan ha Backabo inom sitt upptagningsområde.
En konsekvens vid etablering av Piggelinen kan bli att Backaboskolan avvecklas.
Enligt sökande är varannan elev i år 1-5 på Nättrabyskolan intresserad av att välja
friskola. Hur detta kan komma att påverka Nättrabyskolan långsiktigt är svårt att
bedöma. Sannolikt finns det ett visst utrymme för att släppa ifrån sig elever utan att
skolans ekonomiska bärkraft påverkas negativt.
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig frågande till vilken omfattning verksamheten
på Piggelinen ska ha; F-5, F-7 eller F-9. Motstridiga uppgifter lämnas om detta.
Ansökan ger utrymme för att ifrågasätta hur verksamheten i förskoleklassen ska
bedrivas. Vidare är uppgifterna om vilken personal som ska rekryteras, hur
rekrytering ska gå till samt hur skolhälsovården ska anordnas knapphändiga.
Den budget som finns med i ansökan bedöms inte vara realistisk, kostnader för
lokaler samt personal bedöms vara tilltagna i underkant.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

till Skolverket lämna yttrande i enlighet med ovan.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet
vid nämndens augustisammanträde.
------------------Protokollsanteckning
Borgerliga alliansen kan inte ställa sig bakom yttrandet och deltar därför ej i
beslutet.
Yrkande
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att

till Skolverket lämna yttrande i enlighet med ovan.

Särskilt yttrande
Borgerliga alliansen lämnar särskilt yttrande vilket bifogas protokollet.
_____________
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Barn- och ungdomsnämnden

Karlskrona 2006-08-28

Ärende 11: Yttrande över ansökan om godkännande och rätt till bidrag till en fristående grundskola.

Särskilt yttrande
Barn- och ungdomsförvaltningen lämnar ett förslag till yttrande som vi Allianspartier inte kan ställa oss bakom.
Vi avstår i detta ärende från att delta i beslutet.
Bakgrund
Förordning (1996:1206) om fristående skolor anger att när kommunen yttrar sig bör den bifoga en
konsekvensbeskrivning till sitt yttrande. Yttrandet ska ta upp effekterna av etableringen av en ny fristående skola
eller en ny utbildning på redan befintlig skola.
Våra synpunkter
Vi har, med anledning av ovan beskriven bakgrund, svårt att förstå syftet med de synpunkter som förs fram och
som till stor del handlar om invändningar mot de beskrivningar ansökan tar upp. Gällande omfattning,
verksamhet, personal och budget anser vi detta faller på Skolverket att ta ställning till.
Vår mening är att kommunen strikt ska yttra sig kring de effekter en etablering skulle kunna medföra. Yttrandet
tar förvisso upp effekter på Backaboskolan och på Nättrabyskolan och för fram att den ekonomiska bärkraften
sannolikt kommer att påverkas negativt.Vi har förståelse för detta och är dessutom medvetna om detta.
Det vi däremot inte kan förstå är att man driver etablering av kommunala enheter i konkurrens med de befintliga
och eventuellt kommande etableringarna av friskolor.Vi menar att de olika driftsformerna bör kunna komplettera
varandra och att kommunen i stället ska se till helheten av det utbud som finns och kommer att finnas framöver
till gagn för en utveckling av kvaliteten och till gagn för föräldrars möjlighet att fritt få välja den skola man vill
låta sina barn gå i.

Annicka Engblom (m)

Jan-Olof Petersson (fp)

Bo Palmgren (c)

Daniel Jusinski (kd)
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2006.197 631
P Olsson
S Petersson
Länsrätten
Akten

§ 86
Yttrande till Länsrätten i mål 607-6 angående laglighetsprövning av beslut
avseende särskilda resurser
Länsrätten har anmodat Karlskrona kommun, barn- och ungdomsnämnden att yttra
sig i ovanstående ärende avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Förslag till yttrande
Karlskrona Montessorifriskola AB har till förvaltningen inkommit med en ansökan
om extra resurstilldelning för ett barn med stödbehov.
I sin ansökan har Karlskrona Montessorifriskola AB (KMAB) beskrivit barnets
behov vilket barn- och ungdomsförvaltningen har tagit del av.
Barn- och ungdomsnämnden hänvisar i sitt beslut till den modell som barn- och
ungdomsförvaltningen, Karlskrona kommun, tillämpar sedan 2001. I denna modell
ingår medel till extra resurser för barn med särskilda behov i det elevbidrag som
tilldelas såväl kommunala skolor som fristående skolor. Detta innebär att det inte
sker någon individuell behovsprövning till varje barn på central nivå. Denna behovsprövning gör varje enskild rektor. På samma sätt anser barn- och ungdomsnämnden
att KMAB skall göra, dvs inom sin verksamhet göra de prövningar som behövs och
på så sätt avsätta medel till de barn som är i behov av särskilt stöd.
Karlskrona Montessorifriskola AB hänvisar vidare till ”Fristående grundskolor –
öppen för alla”, ett PM utgivet av Skolverket 2006-02-14, att en sådan generell
behovsprövning inte får utesluta en prövning i varje enskilt fall. Barn- och
ungdomsnämnden har genom sin resursfördelningsmodell, i enlighet med skollagen
givit varje rektor denna möjlighet att utifrån sin kompetens och organisation göra
denna individuella bedömning.
Tjänstemannaförslag
Barn- och Ungdomsnämnden förslås besluta
att

till Länsrätten yttra sig enligt ovanstående förslag.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
------------------
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att delegera åt barn- och ungdomsnämndens ordförande att fatta beslut i
ärendet.
________________
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2006.100 631
P Olsson
S Petersson
Länsrätten
Akten

§ 87
Yttrande till Länsrätten i mål 608-06 angående laglighetsprövning av beslut
avseende särskilda resurser
Länsrätten har anmodat Karlskrona kommun, barn- och ungdomsnämnden att yttra
sig i ovanstående ärende avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Förslag till yttrande
Karlskrona Montessorifriskola AB har till förvaltningen inkommit med en ansökan
om extra resurstilldelning för ett barn med stödbehov.
I sin ansökan har dels Karlskrona Montessorifriskola AB (KMAB) beskrivit barnets
behov men även föräldrar och assistent på förskolan Rosenhill, Karlskrona kommun
vilket barn- och ungdomsförvaltningen har tagit del av.
Barn- och ungdomsnämnden hänvisar i sitt beslut till den modell som barn- och
ungdomsförvaltningen, Karlskrona kommun, tillämpar sedan 2001. I denna modell
finns medel till extra resurser för barn med särskilda behov i det elevbidrag som
tilldelas såväl kommunala skolor som fristående skolor. Detta innebär att det inte
sker någon individuell behovsprövning till varje barn på central nivå. Denna behovsprövning gör varje enskild rektor. På samma sätt anser barn- och ungdomsnämnden
att KMAB skall göra, dvs inom sin verksamhet göra de prövningar som behövs och
på så sätt avsätta medel till de barn som är i behov av särskilt stöd.
Karlskrona Montessorifriskola AB hänvisar vidare till ”Fristående grundskolor –
öppen för alla ”, ett PM utgivet av Skolverket 2006-02-14, att en sådan generell
behovsprövning inte får utesluta en prövning i varje enskilt fall. Barn- och
ungdomsnämnden har, genom sin resursfördelningsmodell, i enlighet med skollagen
givit varje rektor denna möjlighet att utifrån sin kompetens och organisation göra
denna individuella bedömning.
Tjänstemannaförslag
Barn- och Ungdomsnämnden föreslås besluta
att

till Länsrätten yttra sig enligt ovanstående förslag.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet
vid nämndens augustisammanträde.
--------------------
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att delegera åt barn- och ungdomsnämndens ordförande att fatta beslut i
ärendet.
________________
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2006.319 006
BUN
Centr förv.
Rektorer
Rektorsass
Intendenter
Adm centrum
SV-grupp
Massmedia
Nämndsekr
KKC
Resurscentrum
Psilander graf
Info-enheten
Reception
Akten

§ 88
Sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden år 2007
Förslag till sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden för år 2007 har
upprättats av barn- och ungdomskontoret.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet
vid nämndens augustisammanträde.
----------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer förslaget till sammanträdesplan för
barn- och ungdomsnämnden år 2007.
________________

27

28 augusti 2006

28

2005.389 001
D Jusinski
Spandelstorps
rektorsområde
Särskolan
Tant Grön
I Bergström
E Winther
Akten

§ 89
Val av kontaktpolitiker i Spandelstorps rektorsområde inkl särskolan
och Tant Grön personalkooperativ
En vakans har uppstått då Kristdemokraternas kontaktpolitiker avsagt sig
uppdraget som ledamot i nämnden.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet
vid nämndens sammanträde.
-------------------Förslag
Annicka Engblom (m) föreslår att Daniel Jusinski (kd) väljs till kontaktpolitiker
i rubricerade område.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att välja Daniel Jusinski (kd) till kontaktpolitiker i Spandelstorps rektorsområde
inkl särskolan och Tant Grön personalkooperativ.
______________

28 augusti 2006

29

§ 90
Övriga ärenden
2006.231 023
P Olsson
E Nilsson
M Svensson
A Trulsson
R/Sp
Akten

1.

Tillsättning av rektorstjänst i Spandelstorp

Förskoleutbyggnaden och behovet av att öka ledartätheten innebar att internbudgeten
för 2006 innehåller beslut om utökning av antalet rektorer. Behovet i Spandelstorp
rektorsområde är särskilt stort.
Den tjänst som utannonserades i juni innebär ansvar för förskoleverksamhet i
området kombinerat med ansvar för särskoleverksamheten vid Spandelstorpsskolan.
Vid ansökningstidens utgång den 13 juni 2006 hade 15 sökande anmält sitt intresse
för tjänsten. Fem av dessa valdes ut till intervju med presidium, förvaltningschef,
rektorer i området, personal i området och personalorganisationer.
Elisabeth Nilsson, som i enighet med fackliga organisationer föreslås för tjänsten är
utbildad förskollärare och har arbetat som förskollärare i Spanien och Sverige och
därefter som ledningsresurs och rektor. Hon har bra grundkunskaper, bred erfarenhet,
goda referenser. I sin nuvarande tjänst i Tingsryd har hon ansvar för elevhälsocentralen med bl a specialpedagoger, vilket gör att hon tillsammans med erfarenheterna som rektor är väl skickad för uppdraget.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att Elisabeth Nilsson förordnas som rektor i Karlskrona kommun med tillträde
enligt överenskommelse med förvaltningschefen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta
att förordna Elisabeth Nilsson som rektor i Karlskrona kommun med tillträde enligt
överenskommelse med förvaltningschefen.
_________________
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§ 91
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2006.320 007
§142A
Svar till revisorerna med anledning av tidigare
granskningar (Budgetprocessen, Kommunens
miljöstyrning, Turistverksamheten, Bisysslor
och Upphandlingsverksamheten).

Kommunfullmäktige

2005.179 291
§ 87
Svar på motion om tillbyggnad av gymnastiksal
på Tvings skola.

Myndigheten för skolutveckling

2006.200 609
Beslutsmeddelande om bidrag till sommarskola
2006. Karlskrona kommun har tilldelats
155.595 kronor.

Arbetsmiljöverket

2006.122 290
Avslutande av ärende i Lyckeby rektorsområde.
Nytt svar till arbetsmiljöverket skall lämnas
senast den 1 november 2006.

Styrelsen för Holmsjö
brukarråd

2006.297 287
Angående brister i Holmsjö skola

Till samhällsbyggnadsförv.

2006.221 214
Yttrande under samrådsskedet över detaljplan
för Södra Backe, bostäder, Verkö.

Till samhällsbyggnadsförv.

2006.222 214
Yttrande under samrådsskedet över detaljplan
för Södra Backe, skola, Verkö.

Till samhällsbyggnadsförv.

2006.264 214
Yttrande under samrådsskedet över detaljplan
för Vedeby 21:1 m fl Torskors industriområde.

Till samhällsbyggnadsförv.

2006.268 214
Yttrande över detaljplan för Aspö 6:54,
Drottningskär.
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Till samhällsbyggnadsförv.

2006.303 214
Yttrande över detaljplan för Torstäva 5:36 m fl,
Trummenäs.

Olofströms kommun

Protokollsutdrag angående förändring av läsåret
2006/2007.

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

27 september 2006

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 27 september 2006
§ 92

Aktuell information
1. Redovisning av sjuktal
2. Köredovisning per den 31 augusti 2006
3. Redovisning av samtal med friskolor angående stödresurser
4. Kvalitetssäkringssystem i skolhälsovården

§ 93

Delegeringsärenden

§ 94

Delårsbokslut januari – augusti 2006

§ 95

Förslag om nytt personuppgiftsombud för barn- och ungdomsförvaltningen

§ 96

Kurser och konferenser
1. Konferens om jämställdhets, kvinnligt och manligt
2. Skolteaterfestival Sydost

§ 97

Övriga ärenden
1. Yttrande till Länsrätten i Mål 1165-5 angående laglighetsprövning
enligt kommunallagen
2. Frågor med anledning av valutgången
3. Tack

§ 98

Meddelanden

______________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunstyrelsens sessionssal
kl 08.30 – 10.37

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Annicka Engblom (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Jeanette Petersson (s)
Jan-Olof Petersson (fp)
Filip Issal (fp)
Bo Palmgren (c)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

Tjänstgörande ersättare

Jörgen Aronsson (s)
Mats Fagerlund (s)
Åsa Thelning (fp)
Margareta Ohlin-Mattsson (c)

Tjänstemän

Per Olsson
Henrik Lindgren
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Lena Dehlin
Ingrid Bergström

Utses att justera

Roland Andréasson

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

barn- och ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
PA-chef
personalsekreterare
nämndsekreterare

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2006-10-04 kl 11.00
Underskrifter

Sekreterare

__________________________________

Ordförande

__________________________________

Justerare

__________________________________

Paragrafer 92-98

_________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-10-04 kl 11.00
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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§ 92
Aktuell information
2006.106 026
L Dehlin
Akten

1.

Redovisning av sjuktal

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

2.

Köredovisning per den 31 augusti 2006

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

3.

Diskussioner med friskolorna angående stödresurser

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

A Eklund
Skolskötersk.
Akten

4.

Kvalitetssäkringssystem i skolhälsovården

I likhet med övriga verksamheten inom förvaltningen ska kvalitetsredovisning och
verksamhetsberättelse för skolhälsovården sammanfattas i ett dokument.
Denna första gång som detta görs, avser redovisningen läsåret 2005-2006.
På sikt kan möjligheten prövas att anpassa redovisningsperioden med de
kvalitetsredovisningar/verksamhetsberättelser som upprättas per kalenderår.
Skolhälsovårdens kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse utgår från
skolhälsovårdens verksamhetsplan där framförallt avsnitten Målsättning 05/06 och
Verksamhet beaktas. Till detta läggs några nyckeltal.
Beskrivning av verksamheten
Skolsköterskorna tillhör respektive rektorsområde. Rektor har det operativa
chefsansvaret vilket omfattar bl.a. personalansvar, arbetsmiljöansvar, budgetansvar.
Skolläkaren, 200 timmar/år, finns tillgänglig för samtliga rektorsområden,
undantaget östra kommundelen som har avtal med primärvården.
Enligt lagen om yrkesansvar har såväl skolsköterskor som skolläkare ett eget
yrkesansvar för vårdarbetet. Tillsynsmyndighet för skolhälsovården är
Socialstyrelsen.
Organisation
15 skolsköterskor (13,30 årsarbetartjänster) har ansvar för 473 elever per
heltidstjänst.
Elevantalet uppgår till totalt 6,293 och genomsnittskostnaden för en elev är
89 kronor.
Förebyggande hälsoarbete
Skolhälsovården ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra elevernas
själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor.
Skolhälsovården ska främst vara förebyggande.
Skolsköterskor ska i samråd med rektor medverka till att utbildning för skolans
elevskyddsombud genomförs årligen.
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Elevenkät ska genomföras, hälsoprofiler för år 4 och 8 sammanställas och analyseras.
Skolhälsovården ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Skolhälsovården ska
fungera som elevernas företagshälsovård.
Åtgärder och resultat
Det har under året varit, i stort sett 100%-ig uppslutning för eleverna till den
hälsokontroll, vaccination eller hälsosamtal, som erbjudits. I de yngre åldrarna har
även föräldrarna varit med. De fåtal som inte deltagit, får en ny möjlighet
höstterminen 2006.
Flertalet skolsköterskor har infört s.k. öppen mottagning viss del av dagen. Detta är
ett sätt att vara tillgänglig för spontanbesök. Besöksfrekvensen för både planerade
och spontana besök, varierat mellan 4 och 20 besök per dag.
De flesta skolsköterskor har deltagit vid skyddsronder/allergironder.
Även förebyggande arbete såsom hälsofostran, information till föräldrar,
undervisning om trafik, tandhälsa, sex och samlevnad, tobak, tinnitus,
kroppen/puberteten och kamratstödjargrupper ingår i skolhälsovården.
Inom några rektorsområden har skolsköterskan ansvarat för utbildning av personalen
i livräddning, krisstöd, brandsäkerhet.
Samarbete
Skolsköterskorna samarbetar med den pedagogiska personalen i skolans
hälsoundervisning, i t ex policyfrågor rörande t.ex. droger, olycksfall och andra
riskområden.
Olika samarbetsformer inom skolorna har förbättrat situationen för skolsköterskegruppen. De områden som fått tillskott av socialpedagog, upplever detta som ett
ovärderligt stöd.
Övrigt
Skolhälsovården skall bevaka vaccinationstäckning och fullfölja vaccinationer enligt
Socialstyrelsens vaccinationsprogram.
Översyn av utrustning ska ske kontinuerligt.
Åtgärder och resultat
Vaccinationer har genomförts enligt program.
Byte av skolläkare skedde under vårterminen. Den nyanställde läkaren har en mycket
god kompetens som barnläkare och är specialist på allergirelaterade sjukdomar.
Innehållet i basapoteket har fastställts av skolläkaren. De flesta lokalerna fungerar
bra, så även användandet av datajournaler.
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Utvecklingsarbete
Handlingsprogram mot övervikt och fetma bland barn och ungdomar har arbetats fram
av två skolsköterskor inom förvaltningen. Hela skolsköterskegruppen har fått
utbildning i programmet. Skolsköterskegruppen har lagt ner ett stort arbete på att
revidera metodboken. Kursen ”Från vanmakt till egenmakt” avslutades i september.
Övrig kompetensutveckling under året har omfattat mellan 3-13 dagar per befattningshavare.
Exempel på innehåll: Barn och sorg, Ätstörningar/övervikt, Barn till föräldrar med
psykisk sjukdom eller missbruksproblem, allergier, offentlighet och sekretess m m.
Den verksamhetsplan som ligger till grund för redovisningen skall revideras under
höstterminen 2006.
Frågor och synpunkter
Nämnden ställer frågor om sekretessen i samband med övergång till datajournaler,
hur säkerheten fungerar m m.
Anja Eklund informerar om säkerheten.
Barn- och ungdomsnämnden del av informationen.
__________________
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§ 93
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Lönetillägg för tjänstgöring som samordnande rektor
i Jämjö samverkansområde under tiden 15 augusti 2006
–15 februari 2007.

2006.3 024

Fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som vik rektorsassistent 50 % vid Sunnadals rektorsområde under tiden
24 september 2006 och längst t o m 31 december 2006.

2006.3 024

Lönetillägg för tjänstgöring som vik rektorsassistent
2006.3 024
58 % vid Rödeby rektorsområde under tiden 15 augusti –
31 december 2006.
Lönetillägg för tjänstgöring som vik rektorsassistent
50 % under tiden 1 augusti och längst t o m den 23
september 2006.

2006.3 024

Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare inom
Lyckeby rektorsområde under tiden 17 augusti 2006 –
31 mars 2007.

2006.3 024

Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare inom
Lyckeby rektorsområde under tiden 17 augusti 2006 –
31 mars 2007.

2006.3 024

Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare inom
Lyckeby rektorsområde under tiden 17 augusti 2006 –
31 mars 2007.

2006.3 024

Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare inom
Lyckeby rektorsområde under tiden 17 augusti 2006 –
31 mars 2007.

2006.3 024

Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare inom
Lyckeby rektorsområde under tiden 17 augusti 2006 –
31 mars 2007.

2006.3 024

Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare inom
Lyckeby rektorsområde under tiden 17 augusti 2006 –
31 mars 2007.

2006.3 024
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Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare inom
Lyckeby rektorsområde under tiden 17 augusti 2006 –
31 mars 2007.

2006.3 024

Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare inom
Lyckeby rektorsområde under tiden 17 augusti 2006 –
31 mars 2007.

2006.3 024

Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare inom
Lyckeby rektorsområde under tiden 17 augusti 2006 –
31 mars 2007.

2006.3 024

Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid
Skillingenäs förskola under tiden 1 augusti – 31
december 2006.

2006.3 024

Fortsatt lönetillägg som vik förskollärare vid Skrävle
förskola under tiden 1 augusti – 31 december 2006.

2006.3 024

Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare vid
vid Gullvivans förskola under tiden 21 augusti –
31 december 2006.

2006.3 024

Beviljande av lov mer än 10 dagar för flicka i år 8
vid Nättrabyskolan. Avser tiden 14 – 30 november 2006.
Beviljande av ledighet för elev vid Sturköskolan
under tiden 20 november – 8 december 2006.
Beviljande av ledighet för flicka i år 1 vid Torhamns
skola under tiden 6 – 20 oktober 2006.
Beslut om avvikelse från träningsskolans timplan
för elev född år 1994.
Beviljande av ledighet för flickor i år 1 vid Lyckebyskolan under tiden 6 – 10 mars 2006 (utöver tidigare
beviljad ledighet).
Beviljad ledighet för flicka i år 3 vid Vedeby rektorsområde
under tiden 13-17 mars 2006 (utöver tidigare beviljad
ledighet).
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Beslut om anpassad studiegång innebärande praktik på
arbetsplats 2 dagar/vecka samt förstärkning i vissa ämnen
och i övrigt undervisning i särskild undervisningsgrupp
för flicka i år 8 vid Vedeby rektorsområde.
Beviljande av ledighet för flicka i år 6 vid Jämjö östra
rektorsområde under tiden 6-12 mars 2006 (utöver tidigare
beviljad ledighet).
Beviljande av ledighet för flicka i år 9 vid Jändelskolan
under tiden 1–15 december 2006.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2005.501 042
P Olsson
S Petersson
Kommunstyr.
Rapport
Akten

§ 94
Delårsbokslut januari – augusti 2006
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 895,4 Mkr,
varav kommunbidrag utgör 799,6 Mkr och övriga externa och interna intäkter
95,8 Mkr.
Till 12 rektorsområden med förskola - grundskola har enligt resursfördelningen
delats ut 593,5 Mkr.
Ekonomiskt ingångsläge 2006
Barn- och ungdomsnämnden har 2005 disponerat en nettobudget om 793,6 Mkr.
Bokslutet för 2005 visar en positiv budgetavvikelse om 0,2 % eller motsvarande
+ 1,7 Mkr.
De största avvikelserna finns inom verksamheterna barnomsorgsavgifter, särskolan,
förberedelseklasser, resursskolan, friskolor och enskilda verksamheter, bemanningsteam, lokaler och Säljö barnkoloni.
Rektorsområdena uppvisar sammantaget ett nollresultat mot budget.
Internbudget/Resursfördelning 2006
Under 2006 används, med smärre modifieringar, den resursfördelningsmodell som
togs fram till budget 2001. Den största förändringen är att 5 % av resurstilldelningen till rektorsområdena fördelas utifrån två av Skolverkets ”Salsa”-kriterier.
Modellen från 2001 skall ge rektorsområdena stabila budgetförutsättningar genom
att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets start. För barnomsorgen
följs producerade timmar upp månadsvis och regleras ekonomiskt per tertial.
Justeringar görs också för att kompensera för de löneökningar som kommer under
året.
Utöver den ordinarie budgeten reserverade kommunfullmäktige 12 Mkr för att täcka
det utökade behovet av barnomsorg på grund av demografiska förändringar, dvs ett
utökat födelsetal. Dessa medel har under året överförts till nämndens budget.
För 2006 har sammantaget 10,5 Mkr budgeterats som reserver. En reserv om 3,5
Mkr som säkerhetsmarginal enligt budgetdirektiv samt 7 Mkr (1 %) enligt samma
direktiv i enlighet med förslagna rationaliseringsåtgärder, se budget 2006.
Händelser under 2006
Den kommunala grundskolan år f – 9 har sedan 31 augusti 2005 minskat med 200
elever, medan friskolornas elevtal har ökat med 70.
Behovet av fler förskoleplatser har fortsatt öka under 2006. Totalt har förskoleverksamheten hittills i år ökat med ca 230 000 timmar i förhållande till samma
period 2005. Antalet förskolebarn har ökat med ca 140 barn.
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Utökning av förskolor har bl a gjorts genom tillfälliga förskoleavdelningar på
Tullenområdet, Sunnaområdet, Hässlegården, Strömsberg, Sturkö samt inom den
enskilda förskolan Tant Grön. Mindre utökningar har gjorts inom befintliga
verksamheter i kommunen. Under 2006 har hittills endast en permanent förskola
öppnat i Skillingenäs.
I höst kommer ca 70 elever att få sin undervisning i nyrenoverade lokaler och i
närhet till de idrottsanläggningar finns på Telenor Arena. Där finns även en prova-på
verksamhet för alla barn och elever från förskola till år 9. Satsningen på idrottsprofil
kommer att fortsätta på Rosenholm.
Stora insatser har gjorts för att kartlägga och inventera sjukfrånvaron i förvaltningen
samt för att initiera åtgärder, vilket har resulterat i vikande sjukskrivningssiffror
både under 2005 och 2006.
Under 2005 startades ett antal projekt/processer inom förvaltningen som fortfarande
pågår under 2006.
Under 2006 avslutas Skolportalprojektet och applikationen har övergått i skarp drift
vid de flesta av kommunens skolor.
Prognos för 2006
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos efter upplösning av
reserven slutar på – 1 Mkr.
Förskola
De medel som avsattes av fullmäktige, 12 mkr, för att täcka den demografiska
utbyggnaden har redan fördelats ut till verksamheterna. Under hösten finns
ytterligare behov av utökning av förskoleplatser för vilket nämnden inte har
möjlighet att täcka inom befintlig budget.
Inför kommande år ses ett fortsatt ökat behov av förskoleplatser, dels utifrån den
prognos som bygger på den av kommunstyrelsen antagna befolkningsprognosen
för Karlskrona kommun samt dels utifrån den befintliga kö som finns i nuläget.
I början av 2007 finns behov av ca 180 nya förskoleplatser samt ytterligare ca 200
nya platser i början av 2008.
Sedan 2002 har det skett en förtätning i barngrupperna i förskolan som i våras
motsvarade 3,5 avdelningar.
Grundskola
Rektorsområdena bedöms, sammantaget, uppvisa ett nollresultat jämfört med
budget.
Investeringsbudget
Investeringsbudgeten är på totalt 6,5 Mkr. Till detta kommer 150 Tkr som inte
utnyttjades under 2005 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts.
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För den utbyggnad som planeras inom barnomsorgen under året finns ytterligare
investeringsbehov till utrustning/inventarier till vilket kommunstyrelsen avsatt medel
i investeringsreserv.
Av nämndens periodiserade investeringsbudget på 4,3 Mkr till augusti månad har
2,8 Mkr använts.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
1. att godkänna delårsbokslut för januari – augusti 2006
2. att hos kommunstyrelsen hemställa om en utökning av befintlig budget med
1 Mkr för att klara av den volymökning som skett under 2006 i förskolan
3. att överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2006 till kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
1. att godkänna delårsbokslut för januari – augusti 2006
2. att hos kommunstyrelsen hemställa om en utökning av befintlig budget med
1 Mkr för att klara av den volymökning som skett under 2006 i förskolan
3. att överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2006 till kommunstyrelsen.
______________
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2006.334 005
H Lindgren
Datainspekt.
Akten

§ 95
Förslag om nytt personuppgiftsombud för barn- och ungdomsförvaltningen
Med anledning av Kurt Edvinssons förestående pensionsavgång föreslås barn- och
ungdomsnämnden besluta om nytt personuppgiftsombud. Henrik Lindgren föreslås
som nytt ombud.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden
att utse Henrik Lindgren till personuppgiftsombud för barn- och ungdomsförvaltningen fr o m den 1 november 2006.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med arbetsutskottets
förslag
att utse Henrik Lindgren till personuppgiftsombud för barn- och ungdomsförvaltningen fr o m den 1 november 2006.
______________
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§ 96
Kurser och konferenser
I Bergström

1.

Konferens om jämställdhet, kvinnligt och manligt

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

2.

Skolteaterfestival Sydost

Konferensen äger rum den 17-18 oktober 2006 i Ronneby.
Ledamöterna kan anmäla sitt intresse för att delta i konferensen till
Ingrid Bergström.
________________
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2003.464 042
§ 97
Övriga ärenden
P Olsson
S Petersson
Länsrätten
Akten

1.
Yttrande till Länsrätten i Mål 1165-5 angående laglighetsprövning
enligt kommunallagen
Barn och ungdomsnämnden har, av Länsrätten i Blekinge län, blivit anmodade att
yttra sig över Maria Nilssons yttrande per den 30 augusti 2006.
Förslag till yttrande
I det yttrande som Maria Nilsson (MN) ingivit till länsrätten anser hon att det inte
förkommer likvärdighet och på ”samma grunder” eftersom bidraget bygger på
föregående års bokslut. Hon anser att det i så fall måste justeras i någon form för att
uppnå likvärdighet.
Bidraget som betalas ut till de fristående skolorna bygger som MN beskriver det på
föregående års bokslut men justeras under året för löneökningar respektive
prisökningar vilket meddelas ut till de fristående skolorna när så sker.
Lönejusteringen sker i samband med att de kommunala lönerna blivit
färdigförhandlade med de fackliga organisationerna och kan variera år från år.
Prisökningskompensationen sker i samband med att förvaltningen meddelar ut det
nya årsbeloppet och skall ske skyndsamt efter det att bokslutet är fastställt.
MN kräver en tydligare redovisning av vad som ingår i det belopp som redovisas
lokalersättning och om alla kommunala skolors lokalkostnader ingår.
Summan som redovisas för lokalkostnader har varit ungefär lika stor, procentuellt,
under de senaste åren och de beloppsnivåer som använts tidigare har redovisats i
olika forum för de fristående skolorna.
Skolpliktskostnader
Kommunen anser att avdraget för den kommunala överkapaciteten som används i
modellen är en klar belysning av vilka kostnader som kommunen har för denna
överkapacitet.
Information till fristående skolor har redovisats och redovisar detaljerat de
förhållande som MN syftar på i sitt yttrande.
De ifrågasättande av tydligheten som yttrandet hänvisar till kan inte rimligtvis
påverka lagligheten i de beslut som reglerar resurstilldelningen.
Barn- och ungdomsförvaltningens ekonomichef står till förfogande för länsrätten
att föredra och ytterligare förklara resurstilldelningssystemet.
I övrigt hänvisas till vad som anförts i tidigare yttranden.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att lämna yttrande till länsrätten enligt ovanstående.
Protokollsanteckning
Borgerliga alliansen deltar ej i beslutet avseende detta ärende.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att lämna yttrande till länsrätten i enlighet med ovanstående
tjänstemannaförslag.
Särskilt yttrande
Borgerliga alliansen lämnar särskilt yttrande vilket bifogas protokollet.
________________
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2.

Frågor med anledning av valutgången

Bo Palmgren (c) ställer frågor om vad som händer i nämnden fram till den
31 december 2006.
Ordföranden redovisar sitt ställningstagande. Samarbete kommer att ske med
nye kommunstyrelseordföranden i vissa långtgående ärenden av brådskande
natur. I övrigt kommer endast beslut att tas i sådana ärenden som ej påverkar
kommande mandatperiod.
3.

Tack

Annicka Engblom (m) som med dagens sammanträde deltagit i sitt sista möte
med barn- och ungdomsnämnden tackar för sina två mandatperioder. Hon
ser det som en mycket utvecklande tid och poängterar det positiva samarbetet
trots ideologiska skillnader.
Ordföranden framhåller att han uppskattat Annicka Engbloms raka och tydliga
politiska ställningstagande kombinerat med goda personliga egenskaper i övrigt.
Han önskar henne lycka till i det nya uppdraget i riksdagen som kommer att bli
mycket lärorikt och intressant.
________________
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§ 98
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2006.254 290
§ 172
Projekteringstillstånd för ombyggnad
av Ramdala 28:1 (fd pensionärshemmet
i Ramdala) till förskola.

Kommunfullmäktige

2006.341 420
§ 112
Miljöbokslut 2005 för Karlskrona kommun.

Kommunfullmäktige

2004.421 291
§ 117
Investeringstillstånd för anpassning av
lokaler i Aspö skola.

Skolverket

2006.352 049
Kommunblad med jämförelsetal för
huvudmän.

Arbetsmiljöverket

2006.356 026
Arbetsmiljöverket inspekterar ungas
arbetsmiljö 23-24 oktober 2006.

Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2006.222 214
Yttrande under granskningsskedet avseende
detaljplan för Södra Backe (skola) Verkö.

Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2006.45 214
Yttrande under granskningsskedet avseende
detaljplan för Karlskrona 5.10, Vämöstrand.

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

25 oktober 2006

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 25 oktober 2006
§ 99

Aktuell information
1. Välkomsthälsning
2. Redovisning av sjuktal
3. Information om revisionsrapport FF2006 – Skolplanen som
styrinstrument
4. Utvärdering av försöksverksamhet med socialpedagoger i
skolan

§ 100

Delegeringsärenden

§ 101

Budgetuppföljning per den 30 september 2006

§ 102

Yttrande över laglighetsprövning avseende särskilda resurser
Mål 607-06 och 608-06

§ 103

Uppdrag att utkvittera handlingar

§ 104

Val av ledamot och ersättare för moderaterna i arbetsutskottet

§ 105

Val av ersättare i Kommunala Handikapprådet

§ 106

Kurser och konferenser
1. Kommunal Skolriksdag
2. Allergikommittén 10 år
3. Vetenskapsakademiens lärardag
4. Hela människan

§ 107

Avtackning av Kurt Edvinsson

§ 108

Meddelanden

_____________

25 oktober 2006
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunstyrelsens sessionssal
kl 08.30 – 11.00

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Johan Elofsson (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Birgitta Gamelius (m)
Filip Issal (fp)
Daniel Jusinski (kd)
Bo Palmgren (c)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

fr o m 08.40
fr o m 08.40

Tjänstgörande ersättare

Åsa Thelning (fp)

Tjänstemän

Per Olsson
Kurt Edvinsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Ingrid Bergström

barn- och ungdomschef
kanslichef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
PA-chef
nämndsekreterare

Övriga närvarande

Torun Thern
Bo Löfgren
Mats Nilsson
Holger Olsson
Thomas Almqvist

psykolog, resurscentrum
revisor
revisor
revisor
revisor

Utses att justera

Filip Issal

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2006-11-07
Underskrifter

Sekreterare

__________________________________

Ordförande

__________________________________

Justerare

__________________________________

Paragrafer 99-108

_________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-11-08
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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§ 99
Aktuell information
1.

Välkomsthälsning

Ordföranden hälsar nya ledamoten Birgitta Gamelius (m) välkommen till
barn- och ungdomsnämnden.
______________
2006.106 026
L Dehlin
Akten

2.

Redovisning av sjuktal

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

3.
Information om revisionsrapport FF2006 – Skolplanen som
styrinstrument
Revisionsfirman Ernst & Young har på uppdrag av kommunens förtroendevalda
revisorer genomfört en granskning av kommunens skolplaner. Syftet med
granskningen är att belysa vilken styreffekt de kommunala skolplanerna har samt hur
styrningen med utgångspunkt från skolplanerna integreras med ekonomistyrningen.
Granskningen belyser också hur skolplanerna följs upp.
Karlskrona kommuns revisorer och revisor från Ernst & Young redovisar resultatet
av granskningen. Grundskolans skolplan har tydliga kopplingar till läroplanerna
vilket bidrar till att skolplanen får en stark styreffekt. Detta förstärks av det
systematiska uppföljningsarbetet och den struktur för kvalitetsredovisningar som
förvaltningen arbetat fram. Revisorerna ser mycket positivt på hur grundskolans
skolplan genomsyrar arbetet även på skolnivå.
Förvaltningens arbete med uppföljning och utvärdering är föredömligt.
Det sker systematiskt och är väl planerat. Resultaten sprids och följs för att bidra till
fortsatt utvecklingsarbete. Nämnden använder uppföljningarna och utvärderingarna
för att styra verksamheten.
Revisionen har för grundskolans del begränsat sig till Vedebyskolan och
Sunnadalsskolan.
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Några förbättringsområden har dock identifierats av revisorerna;
- Grundskolans skolplan skulle innehållsmässigt vinna på att stramas upp en aning.
Det finns förtjänster med att direktiven till skolorna samlas under rubriken
uppdraget. Idag uttrycks ambitionerna med skolan i Karlskrona kommun under
flera rubriker.
- Grundskolans rektorsområden bör i likhet med förvaltningen integrera verksamhetsberättelsen och kvalitetsredovisningen. När den ekonomiska informationen
och informationen om den pedagogiska verksamheten är samlad är det lättare att
bedöma vad som skapats med tilldelade resurser.
- Måluppfyllelsen bör återrapporteras till fullmäktige.
Bo Löfgren slutar redovisningen med förhoppningen att det positiva resultatet av
revisionen förmedlas neråt till rektorer, arbetslag och elever.
Ordföranden tackar för redovisningen.
Johan Elofsson (m) tar med sig synpunkterna i det kommande nämndsarbetet.
______________
2004.481 042
A Eklund
T Thern
Akten

4.

Utvärdering av försöksverksamhet med socialpedagoger i skolan

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

25 oktober 2006

§ 100
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik rektorsassistent 50 % vid Sunnadalsskolan under tiden 18 september
- dock längst t o m 31 december 2006.

2006.3 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik rektorsassistent 50 % vid Sunnadalsskolan under tiden 24 september
- 1 oktober 2006 och 75 % under tiden 2 oktober –
31 december 2006.

2006.3 024

Beviljad ledighet för pojke i år 4 vid Jämjö östra rektorsområde
under tiden 28 februari – 23 mars 2007.
Beviljad ledighet för pojke i år 1 vid Jämjö östra rektorsområde
under tiden 28 februari – 23 mars 2007.
Beviljad ledighet för pojke i år 2 vid Nättraby rektorsområde
under tiden 1 – 18 december 2006.
Förordnade av vik rektorsassistent 58 % vid Rödeby samverkansområde under tiden 15 augusti – 31 december 2006.
Beviljad ledighet för pojke i år 9 vid Jändelskolan under tiden
30 november – 15 december 2006.
Beviljad ledighet för pojke i år 5 vid Nättraby rektorsområde
under tiden 12 december 2006 – 26 januari 2007.
Beviljande av entledigande fr o m 1 augusti 2006 från tjänst vid
fritidshem i Fridlevstad-Holmsjö området.
Beviljande av entledigande fr o m den 1 augusti 2006 från lärartjänst i Rödeby rektorsområde.
Beviljad ledighet för flicka i år 6 i Nättraby rektorsområde
den 12 december 2006 – 26 januari 2007.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2005.501 042
P Olsson
S Petersson
Kommunstyr.
Akten

§ 101
Budgetuppföljning per den 30 september 2006
Delårsbokslutet per augusti 2006 visade att prognosen för barn- och ungdomsförvaltningen, helår, skulle sluta på ett negativt resultat på -1 Mkr. Under september
månad har inget förändrats som skulle påverka prognosen utan förvaltningen
prognostiserar fortfarande att den budget som lagts för 2006 kommer att visa ett
smärre negativt resultat.
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserade tidigt under 2006 att de medel som
fanns avsatta som reserv under kommunstyrelsen för den fortsatta
förskoleutbyggnaden inte skulle räcka under 2006. Under senhösten kommer
nämnden att behöva öppna ytterligare förskoleavdelningar som delvis är
ofinansierade, eftersom de reserverade medlen till förskolan redan var intecknade
första halvåret 2006.
För den projekteringskostnad som nedlagts i projektet Ehrensvärdska grundskolan
görs bedömningen att den i nuläget uppgår till ca 0,5 Mkr, vilket inte nämnden kan
finansiera inom befintlig budget.
Bland de övriga verksamheterna finns i dagsläget inga större avvikelser.
Rektorsområdena
Prognosen för rektorsområdena i sin helhet för 2006 är +/- 0 Mkr.
Investeringsbudget
Av nämndens periodiserade investeringsbudget på 4,8 Mkr till och med september
månad, har 3,9 Mkr använts.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per september månad 2006.

---------------Yrkande
Ordföranden föreslår följande tilläggsattsats
att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå
nollresultat.

25 oktober 2006
forts § 101
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsatsen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med denna.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

godkänna budgetuppföljningen per maj månad 2006 samt

att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att vidta åtgärder för att uppnå
nollresultat.
____________
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2006.197 631
2006.100 631
P Olsson
S Petersson
Länsrätten
Akten

§ 102
Yttrande över laglighetsprövning avseende särskilda resurser
Mål 607-06 och 608-06
Länsrätten har anmodat Karlskrona kommun, barn- och ungdomsnämnden att yttra
sig i ovanstående ärende avseende laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Förslag till yttrande
Med anledning av det yttrande som inkommit från Karlskrona Montessorifriskola
AB på Karlskrona kommuns yttrande 2006-06-21 har Karlskrona kommun blivit
anmodade att yttra sig.
Karlskrona Montessorifriskola AB hänvisar till Skolverkets rapport och att skollagen
ålägger de fristående skolorna att ta emot elever med särskilda behov. De skriver
även att skollagen haltar i kommunens skyldighet att utge medel till dessa elever,
vilket inte påverkar lagligheten i beslutet.
Vidare anser de att de fristående skolorna inte kan ta emot elever med särskilda
behov pga av det låga bidrag kommunen tilldelar de fristående skolorna och bidragen
är bland de lägsta i landet. Att de elevbidrag som utgår till en elev i Karlskrona
kommun är bland de lägsta i Sverige är helt riktigt. Men det är inte specifikt för de
fristående skolorna utan detta gäller även för de kommunala skolorna och är helt
beroende på politiska ställningstaganden på en övergripande nivå.
Karlskrona Montessorifriskola AB hänvisar till ärendet som avser ställningstaganden
avseende modellen för medelstilldelning till de fristående skolorna i Karlskrona
kommun. Detta resursfördelningsbeslut har, av företrädare för fristående skolor,
överklagats i särskild ordning och är ett separat ärende hos Länsrätten för prövning,
mål nr 1165-05. Barn- och ungdomsnämndens ställningstagande i resursfördelningsbeslutet grundar sig på den skolpliktskostnad som den kommunala skolan har och
inte på respektive skolas behov av särskilda stödinsatser för sina elever. Barn- och
ungdomsnämnden anser att denna del av de klagandes yttrande inte har med detta
mål att göra och att Länsrätten skall bortse det i sitt ställningstagande i detta mål.
Det beslut som de klagande invänder mot innebär att fristående skolor och
kommunala skolor behandlas lika avseende tilldelning till barn med behov av särskilt
stöd, dvs att medel för dessa insatser ingår i den ordinarie resursfördelningen med
ansvar för respektive skola att avsätta medel för särskilda insatser.
Karlskrona kommun anser att de beslut som tagits i detta ärende inte innebär något
fel i förhållande till likställighetsprincipen och inte heller enligt kommunallagen
kap 10 § 8.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att yttra sig enligt ovanstående förslag samt hemställa att Länsrätten avgör ärendet
på de handlingar som tidigare insänts till Länsrätten och hemställa att Länsrätten
avslår överklagandet.
Protokollsanteckning
Alliansen deltar ej i beredningen av detta ärende.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet i övrigt yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta i enlighet med tjänstemannaförslaget.
--------------------Protokollsanteckning
Alliansen avstår från att delta i beslut i detta ärende.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att yttra sig enligt ovanstående förslag samt hemställa att Länsrätten avgör ärendet
på de handlingar som tidigare insänts till Länsrätten och hemställa att Länsrätten
avslår överklagandet.
______________
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2006.369 002
H Lindgren
S Petersson
I Bergström
L Winnow
I Andersson
Akten

§ 103
Uppdrag att utkvittera värdehandlingar
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde den 20 oktober 2004, § 98,
om uppdrag att utkvittera värdehandlingar.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid detta tillfälle
att Kurt Edvinsson, Ingrid Bergström, Lise-Lott Winnow och Ingrid Andersson
var för sig kan utkvittera värdehandlingar till barn- och ungdomsnämnden samt
att uppdraget skall gälla tillsvidare.
Då Kurt Edvinsson beviljats pension fr o m den 1 november 2006 föreslås att
Henrik Lindgren får motsvarande uppdrag.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att Henrik Lindgren erhåller motsvarande uppdrag fr o m den 1 november 2006
att uppdraget skall gälla tillsvidare.
------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta
att Henrik Lindgren erhåller motsvarande uppdrag som Kurt Edvinsson innehaft att
utkvittera värdehandlingar fr o m den 1 november 2006
att uppdraget skall gälla tillsvidare.
_______________

25 oktober 2006
2006.109 001
H Lindgren
I Bergström
E Winther
J Elofsson
B Gamelius
Akten

§ 104
Val av ledamot och ersättare för moderaterna i arbetsutskottet
Förslag till namn lämnas vid nämndens oktobersammanträde.
------------------Yrkande
Johan Elofsson (m) yrkar å moderaternas vägnar
att

Johan Elofsson (m) väljs till ledamot i arbetsutskottet och

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

Johan Elofsson (m) väljs till ledamot i arbetsutskottet och

att Birgitta Gamelius (m) väljs till ersättare för moderaterna i
arbetsutskottet.
_____________
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2002.430 001
H Lindgren
I Bergström
E Winther
Kommunala
Handikapprådet
Akten

§ 105
Val av ersättare i Kommunala Handikapprådet
Uppdraget som ersättare i Kommunala Handikapprådet avseende perioden
2003-2006 har blivit vakant då Andreas Reinholdsson avsagt sig uppdraget
som ledamot i nämnden.
Förslag till ersättare lämnas vid nämndens oktobersammanträde.
-----------------Förslag
Johan Elofsson (m) föreslår att Daniel Jusinski (kd) väljs till ersättare i Kommunala
Handikapprådet efter Andreas Reinholdsson.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Johan Elofssons förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget
att välja Daniel Jusinski (kd) till ersättare i Kommunala Handikapprådet efter Andreas Reinholdsson.
_____________
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§ 106
Kurser och konferenser
1.

Kommunal Skolriksdag

Kommunal Skolriksdag äger rum 27-28 mars 2007.
Beslut om antal deltagande tas på nämndens novembersammanträde då program för
konferensen fastställts och kommit nämnden tillhanda.
_______________
2.

Allergikommittén 10 år

Allergikommittén inbjuder till jubileumsföreläsning tisdagen den 5 december
2006 kl 12.00-16.30.
Anmälan om deltagande skall ske till Ingrid Bergström senast den 29 november
2006.
________________
3.

Vetenskapsakademiens lärardag

Kungliga vetenskapsakademien inbjuder till lärardag om livets uppkomst och
utveckling; Klimatutveckling, växthuseffekt och naturkatastrofer.
Plats: Karlskrona kompetenscenter, Gullberna Park.
Dag: Den 30 oktober 2006 kl 08.00-15.30.
De av nämndens ledamöter som önskar delta skall anmäla sitt intresse till
Else Timms, Karlskrona Kompetenscenter.
_____________
4.

Hela människan

Eva-Britt Dahlström informerar om konferensen Hela människan den 7 mars 2007.
Det blir en heldag med fokus på barn i missbrukarfamiljer och våld mot barn och
kvinnor.
______________
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§ 107
Övrigt
K Edvinsson

1.

Avtackning av Kurt Edvinsson

Då barn- och ungdomsförvaltningens kanslichef Kurt Edvinsson går i pension den
31 oktober 2006 och det således är sista nämndssammanträdet han deltar i som
förvaltningens representant, överlämnar ordföranden blommor från nämnden och
tackar honom för en fantastisk insats under åren som gått, inte minst för det stöd och
den gedigna kunskap som kommit ordföranden och barn- och ungdomsnämnden
tillgodo.
Kurt Edvinsson tackar för blommorna och ger en liten resumé över hur både arbetet
och politikerrollen förändrats under de fem decennier han arbetet i förvaltningen.
Han framhåller att han haft förmånen att få jobba med många olika politiker och
människor under årens lopp, närmare bestämt i 10 mandatperioder och nästan 300
sammanträden.
Ordföranden önskar Kurt Edvinsson lycka till i hans fortsatta arbete som blir av
det mer jordnära slaget.
Den officiella avtackningen sker den 31 oktober 2006 kl 14.00-16.00 på
Porslinsmuséet i Ruthensparre.
______________
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§ 108
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2005.501 042
§ 194
Delårsbokslut per den 31 augusti 2006
för Karlskrona kommun.

Kommunfullmäktige

2005.101 102
§ 132
Avsägelser av kommunala uppdrag
Annicka Engblom (m) avsäger sig
uppdraget som 2:e vice ordförande
i barn- och ungdomsnämnden fr o m
den 1 oktober 2006.

Kommunfullmäktige

2005.101 102
§ 133
Kommunala val
Kommunfullmäktige utser Johan Elofsson
(m) till 2:e vice ordförande efter Annicka
Engblom och Birgitta Gamelius (m) till
ledamot efter Johan Elofsson.

Kommunfullmäktige

2006.385 370
§ 137
Revidering av energiplan
Kommunfullmäktige antar reviderad
energiplan för Karlskrona kommun.

Kommunfullmäktige

2006.386 512
§ 138
Trafiksäkerhetspolicy för Karlskrona
kommun.

Kommunfullmäktige

2004.419 290
§ 143
Investeringstillstånd och begäran om anslag
för byggandet av ny förskola i Spjutsbygd.

Tekniska nämndens trafik utskott

2006.362 512
§ 14
Begäran om hastighetsbegränsning 30
km/tim vid dagisverksamheten Nisastugan
i Spjutsbygd.
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Tekniska nämnden

2006.365 291
§ 93
Anslag och investeringstillstånd för
åtgärdande av arbetsmiljöproblem på
Östra Torpskolan.

Tekniska nämnden

2005.259 290
§ 92
Begäran om anslag och investeringstillstånd för byggnation av förskola på
Fredriksdal 8:51 i Nättraby (Folkets Hus).

Skolverket

2005.400 047
Information om utbetalning av statsbidrag
för personalförstärkning i förskolan år
2006.
Karlskrona kommun har tilldelats
4.110.249 kronor per den 29 september
2006.

Skolverket

2005.517 047
Godkänd uppföljning av statsbidrag till
personalförstärkningar i skola och
fritidshem bidragsåret 2005/2006.

Skolverket

2005.518 047
Utbetalning av statsbidrag september 2006
till kommuner som tillämpar maxtaxa i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,
9.754.173 kronor. Utbetalning av
statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder i
september 2006 1.533.675 kronor.

Arbetsmiljöverket

2006.78 291
Inspektionsmeddelande avseende
uppföljning av inspektion på Vedebyskolan,
Lyckeby administrativa centrum.

Arbetsmiljöverket

2006.377 291
Avisering av inspektion vid kommunens
träslöjdsalar. Den 1 november 2006
görs besök vid Holmsjö skola.
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Arbetsmiljöverket

2006.377 291
Avisering av inspektion av kommunens
träslöjdsalar. Den 1 november 2006 görs
besök vid Rödeby skola.

Arbetsmiljöverket

2006.377 291
Avisering av inspektion av kommunens
träslöjdsalar. Den 26 oktober 2006 görs
besök vid Fågelmara skola.

Arbetsmiljöverket

2006.377 291
Avisering av inspektion av kommunens
träslöjdsalar . Den 26 oktober 2006 görs
besök vid Jändelskolan.

Arbetsmiljöverket

2006.377 291
Avisering av inspektion av kommunens
träslöjdsalar. Den 17 oktober 2006 görs
besök vid Sunnadalsskolan.

Arbetsmiljöverket

2006.377 291
Avisering av inspektion av kommunens
träslöjdsalar. Den 17 oktober 2006 görs
besök vid Rosenfeldtskolan.

Arbetsmiljöverket

2006.377 291
Resultat av inspektion av Sunnadalsskolans
träslöjdsalar den 17 oktober 2006.
Svar skall vara Arbetsmiljöverket tillhanda
den 1 februari 2007 med redovisning av
åtgärder som vidtagits.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.370 290
Granskningsutlåtande angående Hästö
förskolas kök.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.421 291
Granskningsutlåtande angående Aspö
skolas nya kök.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2005.72 290
Granskningsutlåtande för Johannesbergs
förskola, Johannesberg, Rödeby.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

2006.265 289
Registrering av livsmedelsverksamhet vid
Sjöstiernans förskola, övre våningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2006.314 289
Granskningsutlåtande för Rosenholms
förskola, Rosenholm.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2006.395 290
Delegationsbeslut om godkännande av
livsmedelsanläggning vid Skillingenäs
förskola.

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

22 november 2006

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 25 oktober 2006
§ 109

Aktuell information
1. Sjukfrånvaroredovisning
2. Förskolan och läroplanen
3. Information om projekt mot nätmobbing

§ 110

Delegeringsärenden

§ 111

Budgetuppföljning januari – oktober 2006

§ 112

Installation av hiss på Wämöskolan

§ 113

Omfattningen av Rosenholmsskolans verksamhet

§ 114

Beslut om hyresbidrag för Tant Gröns verksamhet i Kättilsmåla

§ 115

Yttrande över medborgarförslag om bussreflex till alla skolbarn

§ 116

Rosenborgs kök (ärendet utgår)

§ 117

Kurser och konferenser
- Kommunal Skolriksdag 27-28 mars 2007
- Skolverkets presentation av inspektionsrapporter den 7 december
- Allergikommitténs jubileumsföreläsning den 5 december

§ 118

Meddelanden

_______________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 – 11.10

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Markus Alexandersson (s)
Johan Elofsson (m)
Roland Andréasson (s)
Jeanette Petersson (s)
Birgitta Gamelius (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Filip Issal (fp)
Daniel Jusinski (kd)
Bo Palmgren (c)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

tom kl 09.10

Claes Nedfors (s)
Margareta Olin-Mattsson (c)

from kl 09.10

Ersättare

Margareta Olin-Mattsson (c)

tom kl 09.10

Tjänstemän

Per Olsson
Anja Eklund
Henrik Lindgren
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Anita Ottosson
Kerstin Åkesson

barn- och ungdomschef
utvecklingschef
adm chef
planeringschef
ekonomichef
PA-chef
pedagogisk samordnare
vik nämndsekreterare

Utses att justera

Jeanette Petersson

Tjänstgörande ersättare

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2006-12-05 kl 11.30
Underskrifter

Sekreterare

_______________________________________

Ordförande

__________________________________

Justerare

__________________________________

Paragrafer 109-118

_________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-12-06
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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§ 109
Aktuell information
2006.106 026
L Dehlin
E MagnussonLarsson
Akten

1.

Sjukfrånvaroredovisning

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

A Ottosson
Akten

2.

Förskolan och läroplanen

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

3.

Information om projekt mot nätmobbing

Förvaltningschefen informerar om en inbjudan till 2 pilotskolor att delta i ett projekt
att använda datormodul mot nätmobbing. Förvaltningschefen har ställt frågan till
skolorna om de önskar medverka. Modulen kan bli ett verktyg i skolornas IT-miljö.
_________________
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§ 110
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som vik rektor 25 %
vid Jämjö Östra rektorsområde under tiden 10 oktober –
längst 22 december 2006.

2006.3 024

Förordnande som vik rektor 25 % inom Jämjö Östra
rektorsområde under tiden 28 oktober – längst
22 december 2006.

2006.278 023

Förordnande som vik rektor vid Vedeby rektorsområde
under tiden 5-6 oktober 2006.

2006.372 023

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

22 november 2006 8
2005.501 042
P Olsson
S Petersson
Kommunstyr.
Akten

§ 111
Budgetuppföljning januari – oktober 2006
En prognos för 2006 visar ett underskott på -1,1 Mkr.
Budgetuppföljningen januari –oktober 2006 visar vid en samlad bedömning att
barn- och ungdomsnämnden resultat för år 2006 kommer att sluta på – 1 Mkr.
Orsaken till underskottet bygger i sin helhet på de projekteringskostnader som
nedlagts i Skolprojekt Trossö, 0,7 Mkr samt projekteringskostnader vid
ombyggnaden av Jämjö folkets hus till förskola, vilken inte skall genomföras.
Dessa kostnader är av engångskaraktär och belastar nämnden enbart under 2006.
Rektorsområdena bedöms, särskolan exkluderat, att sammantaget uppvisa ett smärre
negativt resultat jämfört med budget.
Beräknade avvikelser för år 2006 enligt prognos i miljontals kronor:
Barnomsorgsintäkter
1,0 Mkr
En inkomstkontroll på alla föräldrar med sina barn
placerade inom förskolan under 2004 gav detta
nettoöverskott.
Kapitalkostnader
Utökade avskrivningskostnader med anledning av den
omfattande utbyggnaden inom förskolan.

- 0,5 Mkr

Rektorsområdena
- 0,2 Mkr
Underskottet beror på ökade kostnader för barn i behov av
särskilt stöd inom ett rektorsområde.
Särskolan
-0,3 Mkr
Utökat elevantal under hösten har medfört ökade personalkostnader.
Investeringar
Investeringsbudgeten är på totalt 6,5 Mkr. Till detta kommer 150 tkr som inte
utnyttjades under 2005 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts.
För den utbyggnad som planeras inom förskolan under året finns ytterligare
investeringsbehov till utrustning/inventarier till vilket kommunstyrelsen avsatt medel i
investeringsreserv. Av dessa har nämnden erhållit 0,6 Mkr tidigare under året.

Av nämndens investeringsbudget har till och med oktober månad nyttjats 4,7 Mkr.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

godkänna budgetuppföljningen för januari – oktober 2006 samt

att hos kommunstyrelsen hemställa att medel för de ovan beskrivna projekteringskostnaderna om 1,1 Mkr – vilka ej inryms inom barn- och ungdomsnämndens
befintliga budget för 2006, överförs till nämnden som ett engångsbidrag
att hos kommunstyrelsen hemställa att investeringsmedel motsvarande
5 avdelningar, 0,7 Mkr, av de medel som avsattes till demografisk utbyggnad
inom förskolan överförs till nämnden
att

överlämna budgetuppföljningen till kommunstyrelsen.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet
vid nämndens novembersammanträde.
---------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat
att

godkänna budgetuppföljningen för januari – oktober 2006 samt

att hos kommunstyrelsen hemställa att medel för de ovan beskrivna projekteringskostnaderna om 1,1 Mkr – vilka ej inryms inom barn- och ungdomsnämndens
befintliga budget för 2006, överförs till nämnden som ett engångsbidrag
att hos kommunstyrelsen hemställa att investeringsmedel motsvarande
5 avdelningar, 0,7 Mkr, av de medel som avsattes till demografisk utbyggnad
inom förskolan överförs till nämnden
att

överlämna budgetuppföljningen till kommunstyrelsen.

________________

22 november 2006 10

2006.420 291
P Olsson
S Ohlsson
Tekn förvaltn
H Franzén
A Westerlund
Akten

§ 112
Installation av hiss på Wämöskolan
Bakgrund
Sedan nästan ett år tillbaka finns en rullstolsburen elev på Wämöskolan. Då skolan
inte är byggd i ett plan så innebär det svårigheter för eleven att ta sig fram i skolan.
Hittills har skolan förlagt undervisningen för de grupper som eleven tillhör i
entréplan och lokalerna för no-ämnen kan eleven mestadels nå genom att förflytta sig
utomhus.
Diskussioner har pågått mellan elev, förälder och skolan för att uppnå bästa
lösningen för eleven. Det är ett mycket starkt önskemål att det installeras en in en
hiss i skolan vilket innebär att hela huvudbyggnaden på skolan blir tillgänglig.
Detta är också en lösning som underlätta för städpersonal och materialtransporter.
Kravet på tillgänglighet finns i alla kommunens fastigheter och ska vara genomfört
senast 2010.
Förslag
Tekniska förvaltningen har tillsammans med skolledningen tagit fram ett förslag på
installation av en hiss på Wämöskolan. Investeringskostnaden är 1 800 000 kronor.
Detta innebär en merkostnad av årshyran med 270 000 kronor.
Efter beställning tar arbetet ca 3 – 4 månader, vilket innebär att hissen kan vara på
plats våren 2007.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att uppdra till tekniska förvaltningen att hemställa hos tekniska nämnden att
installera hiss på Wämöskolan enligt ovan.
------------------Yrkande
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag biträtt av
Johan Elofsson.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att uppdra till tekniska förvaltningen att hemställa hos tekniska nämnden att
installera hiss på Wämöskolan enligt ovan.
________________
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2006.64 611
P Olsson
H Lindgren
B Strelert
I Bergström
Akten

§ 113
Omfattningen av Rosenholmsskolans verksamhet
Rosenholmskolan började sin verksamhet höstterminen 2006. Verksamheten
omfattar åren 7-9.
I kontakter med föräldrar och elever har framkommit intresse för att kunna bedriva
verksamhet för åren 6-9.
Huruvida intresset är tillräckligt stort för ett beslut att ändra omfattningen är osäkert.
Förutsättningar bör dock finnas för rektor att föra dessa diskussioner vidare med
barn- och ungdomsnämndens medgivande om utökad verksamhet.
I likhet med fristående skolor bör rektor för Rosenholmsskolan ha möjligheter att
anpassa verksamheten efter önskemål från föräldrar och elever.
I det fall rektor beslutar om utökning enl ovan ska beslutet föregås av facklig
samverkan/förhandling på samma sätt som beslut i barn- och ungdomsnämnden.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att ge rektor för Rosenholmsskolan delegation att besluta om eventuell utökning
av verksamheten till åren 6-9.
--------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att ge rektor för Rosenholmsskolan delegation att besluta om eventuell utökning
av verksamheten till åren 6-9.
_______________
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2006.215 042
P Olsson
S Ohlsson
S Petersson
Akten

§ 114
Beslut om hyresbidrag för Tant Gröns verksamhet i Kättilsmåla
I förhandlingar och diskussioner om lämplig form för byggande och ägande av nya
lokaler för Tant Gröns verksamheter i Kättilsmåla har funnits och finns tankar om
såväl byggnation i kommunal som i enskild regi.
Det har också förekommit olika kalkylerade hyresnivåer.
För att underlätta snabba beslut i barn- och ungdomsnämnden då kommunstyrelsen
är klar med sin hantering bör möjligheten finnas för arbetsutskottet att besluta om
eventuell annan hyresnivå än i tidigare beslut.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att ge barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott delegation att besluta om
hyresbidrag till Tant Gröns verksamhet i Kättilsmåla.
-------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att ge barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott delegation att besluta om
hyresbidrag till Tant Gröns verksamhet i Kättilsmåla.
________________
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2006.283 623
§ 115
Yttrande över medborgarförslag om bussreflex till alla skolbarn

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

till kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget enligt ovanstående

att

skicka över ärendet till Blekingetrafiken för kännedom och vidare hantering.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens novembersammanträde.
-----------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

till kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget enligt ovanstående

att skicka över ärendet till Blekingetrafiken för kännedom och vidare hantering.
_______________
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2006.423 290
§ 116
Rosenborgs kök
Ärendet utgår för vidare beredning.
_______________
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§ 117
Kurser och konferenser
1.

Kommunal Skolriksdag den 27-28 mars 2007

Beslut om deltagande avvaktas till program för konferensen föreligger.
Ärendet återkommer till nästa nämndsammanträde.
______________
2.

Skolverkets presentation av inspektionsrapporter

Ordföranden påminner om Skolverkets presentation av inspektionsrapporter
den 7 december 2006.
Anmälan sker till nämndens sekreterare.
______________
3.

Allergikommitténs jubileumsföreläsning

Solvig Ohlsson påminner om rubr föreläsning den 5 december.
Anmälan skall ske till Ingrid Bergström.
______________
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§ 118
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2005.259 290
§ 152
Begäran om anslag och investeringstillstånd för byggnation av förskola på
Fredriksdal 8:51 i Nättraby (Folkets Hus).

Kommunfullmäktige

2006.365 291
§ 153
Anslag och investeringstillstånd för
åtgärdande av arbetsmiljöproblem på Östra
Torpskolan.

Kommunfullmäktige

2005.501 042
§ 154
Delårsbokslut per den 31 augusti 2006
för Karlskrona kommun.

Skolverket

2005.400 047
Godkänd uppföljning av statsbidrag till
personalförstärkningar i förskolan.

Till Arbetsmiljöverket

2006.122 290
Angående vidtagna åtgärder med anledning
av inspektionsmeddelande avseende
Knösö förskola.

Arbetsmiljöverket

2006.377 291
Resultat av inspektion av Jändelskolan,
träslöjdsalar.

Arbetsmiljöverket

2006.377 291
Resultat av inspektion av Fågelmara skola,
träslöjdsalar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2006.254 290
Granskningsutlåtande för Galaxens
förskola.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2005.259 290
Granskningsutlåtande för Nättraby folkets
Parks förskola.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

2006.261 289
Anmälan betr förskoleverksamhet
Djupeskär 45, Gullberna Park.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2006.313 289
Anmälan angående Rosenholms förskola,
Arenavägen 15.

Räddningstjänsten i Östra Blekinge

2006.415 290
Tillsynsprotokoll avseende Hässlegårdens
förskola.

Kurt Edvinsson

Ett hjärtligt tack till barn- och ungdomsnämnden för den fina uppvaktningen i
samband med pensionsavgången.

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

18 december 2006

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 18 december 2006
§ 119

Aktuell information
1. Köredovisning
2. Elevers och föräldrar attityder till skolan år 2006 – elever i år 5

§ 120

Delegeringsärenden

§ 121

Budgetuppföljning per den 30 november 2006

§ 122

Flytt av särskoleverksamhet till Rosenholm

§ 123

Rosenborgs kök

§ 124

Yttrande över motion angående konstgräsplan på Trossö

§ 125

Undersökning – förskolejämförelse för nätverkskommunerna

§ 126

Kurser och konferenser
1. Kommunal Skolriksdag den 27-28 mars 2007

§ 127

Meddelanden

§ 128

Avtackning och julhälsningar

________________
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Plats och tid

Kommunstyrelsens sessionssal
kl 08.30 – 11.35

Beslutande

Magnus Johansson (s)
Johan Elofsson (m)
Roland Andréasson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Jeanette Petersson (s)
Birgitta Gamelius (m)
Jan-Olof Petersson (fp)
Filip Issal (fp)
Daniel Jusinski (kd)
Bo Palmgren (c)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

Tjänstgörande ersättare

Jörgen Aronsson (s)
Mats Fagerlund (s)
Åsa Thelning (fp)

Ersättare

Margareta Olin-Mattsson (c)

Tjänstemän

Per Olsson
Anja Eklund
Henrik Lindgren
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Anita Ottosson
Helen Göransson
Ingrid Bergström

Utses att justera

Jan-Olof Petersson

ordförande
2:e vice ordförande

barn- och ungdomschef
utvecklingschef
kanslichef
planeringschef
ekonomichef
pedagogisk samordnare
central rektor
nämndsekreterare

Justeringens tid och plats Wämö center 2006-12-20
Underskrifter

Sekreterare

__________________________________

Ordförande

__________________________________

Justerare

__________________________________

Paragrafer 119-128

________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2006-12-21
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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§ 119
Aktuell information
2006.131 611
S Ohlsson
Akten

1.

Köredovisning

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

2.

Elevers och föräldrars attityder till skolan år 2006 – elever i år 5

Anita Ottosson ger en redovisning av attitydundersökning år 2006 avseende år 5.
Enkäten görs för andra gången och generellt med samma frågor som till år 9.
Totalt har 615 av 727 elever svarat. Jämfört med föregående undersökning
är svarsfrekvensen lägre både från elever och föräldrar.
Attitydundersökningen görs för att få en bild av hur de som brukar skolan uppfattar
den. Med ledning av de resultat som framkommer har skolan möjlighet att utvecklas
och förbättras. Jämförelsen med tidigare undersökning görs för att se om skolan
utvecklas mot målen.
Flickors och pojkars uppfattning för samtliga frågeområden är ganska lika, men
flickorna är nöjdare med det mesta, med undantag av att pojkarna upplever i högre
utsträckning att de kan vara med och bestämma.
Eleverna är mycket nöjda med lärarna, utvecklingssamtalen, möjligheten att få extra
stöd och att de får lära sig på det sätt som passar dem bäst.
Föräldrarna är mycket nöjda med hur skolan sköter sitt informationsansvar,
utvecklingssamtalen och att det egna barnet har möjligheter att få det stöd som
behövs.
Enkäten visar att skolans demokratifostran är bra.
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I stora delar är resultaten i undersökningen mycket glädjande, men det finns dock
en liten grupp elever som inte mår bra och inte trivs i skolan.
Föräldrarnas förtroende för skolan är skiftande vad gäller den svenska skolan i
sin helhet, rektorer, lärarkåren, skolpolitiker på kommunal nivå och skolpolitiker
på riksnivå.
Förbättringsområden är
- arbetet med värdegrundsfrågor
- utveckling av arbetet med att integrera skolan i samhället och omvärlden
- ökad användning av datorer i undervisningen
- utveckling av formerna för delaktighet och påverkan.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av rapporten. Rapporten kommer även
att finnas på barn- och ungdomsförvaltningens hemsida.
______________
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§ 120
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Beslut om nytt lönebelopp för rektor fr o m den 1 november
2006.

2006.457 024

Läsårstider 2007/2008 för Karlskrona kommuns grundskola inkl förskoleklass och särskola.

2006.471 608

Lönetillägg för samordnaruppdrag vid Gullvivans förskola under tiden 1 november 2006 – 31 mars 2007.

2006.3 024

Fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som vik rektorsassistent
58 % vid Rödeby rektorsområde under tiden 1 januari –
30 juni 2007.

2006.3 024

Fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare
vid Nättrabyskolan under tiden 23 december 2006 –
21 juni 2007.

2006.3 024

Uppsägning av tillsvidaretjänst vid Rödebyskolan beviljas
fr o m den 3 november 2006.
Beviljad ledighet för elev i år 7 vid Jändelskolan under
tiden 18-22 december 2006.
Beviljande av ledighet för elev i år 8 vid Nättrabyskolan
under tiden 26 februari – 12 mars 2007.
Beviljande av ledighet för elev i år 4 vid Tvings skola
under tiden 11 december 2006 – 26 februari 2007.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_____________________
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2005.501 042
P Olsson
S Petersson
Akten

§ 121
Budgetuppföljning per den 30 november 2006
PROGNOS FÖR 2006

- 1,1 Mkr

Prognosen i oktober visade på att verksamheten i sin helhet är i balans mot budget.
Precis som i budgetuppföljningen januari-oktober till kommunstyrelsen lyfts 1,1
Mkr åter upp som ett prognostiserat underskott. Orsaken till underskottet bygger i sin
helhet på de projekteringskostnader som nedlagts i Skolprojekt Trossö, 0,7 Mkr,
samt projekteringskostnader vid ombyggnaden av Jämjö folkets hus till förskola
vilken inte skall genomföras. Dessa kostnader är av engångskaraktär och belastar
nämnden enbart under 2006.
Rektorsområdena bedöms, särskolan exkluderat, att sammantaget uppvisa ett smärre
negativt resultat jämfört med budget.
En samlad bedömning är att förvaltningens resultat för 2006 slutar på -1,1 Mkr.
Barnomsorgsintäkter
En inkomstkontroll på alla föräldrar med sina barn placerade
inom förskolan under 2004 gav detta nettoöverskott

1,0 Mkr

Kapitalkostnader
Utökade avskrivningskostnader med anledning av den
omfattande utbyggnaden inom förskolan.

- 0,5 Mkr

Rektorsområdena
Underskottet beror på ökade kostnader för barn i behov av
särskilt stöd inom ett rektorsområde.

- 0,2 Mkr

Särskolan
Utökat elevantal under hösten har medfört ökade personalkostnader.

-0,3 Mkr

INVESTERINGAR
Investeringsbudgeten är på totalt 6,5 Mkr. Till detta kommer 150 tkr som inte
utnyttjades under 2005 för utrustning/inventarier till förskolor som senarelagts.
För den utbyggnad som planeras inom förskolan under året finns ytterligare
investeringsbehov till utrustning/inventarier till vilket kommunstyrelsen avsatt medel
i investeringsreserv. Av dessa har nämnden erhållit 0,6 Mkr tidigare under året samt
begärt att 0,7 Mkr överförs till nämndens budget från november månad
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Av nämndens investeringsbudget har till och med november månad nyttjats 5,3 Mkr.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen för januari – november 2006.

--------------------Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta
att

godkänna budgetuppföljningen för januari – november 2006.

______________
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2006.252 617
P Olsson
S Ohlsson
Tekn nämnd
Tekn förvaltn.
A Westerlundh
H Franzén
Akten

§ 122
Flytt av särskoleverksamhet till Rosenholm
På barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 19 juni 2006, § 65, beslutades att
flytta särskoleverksamhet till Rosenholm.
I ärendet togs beslut om en årshyra på maximalt 1 100 000 kronor. I underlaget för
denna hyresberäkning fanns inte särskolans utemiljöer med.
Beräknad årshyra inklusive utemiljön kommer att uppgå till ca 1 300 000 kronor.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden att med korrigering av ärendet den 19 juni 2006 besluta
att

årshyran maximalt får uppgå till 1 300 000 kronor inkl utemiljö.

-------------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med korrigering av nämndens beslut den
19 juni 2006
att

årshyran maximalt får uppgå till 1 300 000 kronor inkl utemiljö.

_______________
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2006.423 290
P Olsson
H Göransson
S Ohlsson
Tekn förv.
Tekn nämnd
A Westerlund
H Franzén
Akten

§ 123
Rosenborgs kök
Bakgrund
Den förändring av livsmedelslagen som trädde i kraft den 1 januari 2006 innebär att
skriftlig dokumentation ska ske vid tillagning och distribution av mat med bl a
riskanalyser, temperaturhållning och näringsberäkning.
Vid genomgång och inventering av köken inom Lyckeby samverkansområde kan
konstateras att vissa enheter inte uppfyller de krav som den nya lagstiftningen ställer.
En översyn har därför gjorts av enheterna inom området, med i första hand inriktning
mot köken inom förskoleverksamheten.
Genomgången har visat att en förändring av såväl tillagning, distribution som
mottagning måste göras vid vissa enheter.
Förutsättningar finns att skapa en rationell hantering av matproduktionen genom att
koncentrera produktionen till några kök.
Förslag
Följande förslag är ett av de prioriterade förändringsbehov som finns med som
tilläggsäskande i barn- och ungdomsförvaltningens budgetförslag för 2007.
Det befintliga produktionsköket/centralköket i Rosenborg föreslås utnyttjas fullt ut.
För detta krävs utrustningskomplettering samt viss lokalombyggnad.
Genom detta skapas en enhet som kan svara för produktion och distribution av helt
komplett måltid, alternativt huvudkomponent och allergikost till de enheter där det
krävs förändringar enligt gällande lagstiftning.
Fullt utbyggt kan köket producera ca 500 portioner. De förändringar som krävs på de
enheter som Rosenborgsköket kommer att distribuera mat till beräknas finansieras
inom befintlig ram för löpande underhåll.
Rosenborgsköket ägs idag av Karlskronahem. Det innebär att de föreslagna
förändringarna i köket kommer att göras av hyresvärden vilket ger en hyresökning
på ca 175.000 kronor/år.
Befintligt transportsystem kommer att nyttjas. Vissa kostnader tillkommer för nya
enheter.
Personaldimensionering
Vid fullt nyttjande av Rosenborgsköket krävs ca 2,5 tjänst.
Till största delen beräknas detta finansieras genom omfördelning från övriga berörda
kök.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att under förutsättning att barn- och ungdomsnämnden tillförs medel i enlighet
med budgetförslaget för 2007, beställa ombyggnad/utrustningskomplettering av
Rosenborgsköket enligt ovan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens sammanträde i december.
----------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta
att under förutsättning att barn- och ungdomsnämnden tillförs medel i enlighet
med budgetförslaget för 2007, beställa ombyggnad/utrustningskomplettering av
Rosenborgsköket enligt ovan.
______________
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2006.367 337
§ 124
Yttrande över motion angående konstgräsplan på Trossö

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

föreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka motionen.

--------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka motionen.
______________
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2006.476 609
P Olsson
H Lindgren
Akten

§ 125
Undersökning – förskolejämförelse för nätverkskommunerna
Bakgrund
Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad är fem residensstäder i södra
Sverige. Samtliga räknas av SCB och Skolverket till gruppen större städer. De här
kommunerna har jämfört sig med varandra mer eller mindre systematiskt under flera
decennier. Jämförelserna har pågått inom flera nivåer, både kommunledningsnivå,
politisk nivå och verksamhetsnivå.
Flera jämförelseprojekt har genomförts genom åren. Nu senast var det ett projekt där
gymnasieskolan i de olika kommunerna belystes. Analyser och diskussioner pågår
fortfarande.
Nästa och redan pågående jämförelseprojekt som föreslås är förskoleverksamheten i
de olika kommunerna. Syftet och uppdraget är i dagsläget ännu inte helt klart
definierat, men uppdraget och övergripande frågeställningar är:
- Jämförelseprojekt förskola i fem kommuner med år 2006 som jämförelseår
- Ge nämnderna underlag för diskussion om verksamheternas kostnader, volym och
kvantitet
- Använda metoder som möjliggör ett lärande mellan kommunerna
- Söka förbättringsområden
- Säkerställa statistik som lämnas till SCB och andra
· Hitta och utveckla metoder för att tydliggöra skillnader – både framgångsfaktorer och hinder – i ekonomi och kvalitet
I juni – augusti 2007 skrivs och redovisas slutrapporten som bl.a. fokuseras på
volymmått, ekonomimått, objektiva kvalitetsmått, subjektiva kvalitetsmått samt på
eventuell fortsättning av nätverksarbetet i KKKVH kommunerna.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta i enlighet med detta
att delta i jämförelseprojekt i förskolan i de fem nätverkskommunerna enligt ovan.
------------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

delta i jämförelseprojekt i förskolan i de fem nätverkskommunerna enligt ovan.

__________________
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§ 126
Kurser och konferenser
I Bergström

1.

Kommunal Skolriksdag 27-28 mars 2007

Ingrid Bergström har preliminärt bokat 5 st hotellrum för nämndens räkning till
Kommunal Skolriksdag i Älvsjö.
______________
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§ 127
Meddelanden
Skolverket

2005.466 619
Pressmeddelande daterat 2006-12-07
angående Jämn och god kvalitet på
skolorna i Karlskrona.

Skolverket

2006.466 619
Beslut efter genomförd utbildningsinspektion i Karlskrona kommun.

Länsstyrelsen

2004.426 609
Beslut om medel om 8.900 kronor till
barn- och ungdomsförvaltningens
arbete mot hedersrelaterat våld.

Arbetsmiljöverket

2006.377 291
Tillsynsmeddelande efter inspektion
av träslöjdsalar under 2006.

Arbetsmiljöverket

2006.377 291
Resultat av inspektion av slöjdsalar i
Holmsjö skola.

Arbetsmiljöverket

2006.377 291
Resultat av inspektion av slöjdsalar i
Rödebyskolan

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2006.314 289
Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker
anmälan angående skollokal Rosenholmsskolan med vissa villkor.

-------------------Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas till
protokollet.
______________
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§ 128
Avtackning och julhälsningar
Ordföranden tackar avgående ledamoten Bo Palmgren (c) för hans stora insatser,
först genom en stor gärning i professionen i skolan som han därefter följt upp
som engagerad ledamot i barn- och ungdomsnämnden i nästan 9 år.
Vidare överlämnar ordföranden en blomma.
Ordföranden tackar därefter Filip Issal (fp) och Mats Fagerlund (s) för goda
insatser i nämnden och överlämnar en blomma.
Bo Palmgren tackar ordföranden för många goda debatter och framhåller att han
själv varit en stridbar ledamot mot stråkmodellen och har drivit många frågor bl a
tonårsomsorg och att Wämöskolan skulle bestå som en 7-9 skola.
Han tackar även Roland Andréasson och Eva-Britt Dahlström som varit goda
kamrater i nämnden under hans tid. Bo Palmgren uttrycker även sin uppskattning av
tjänstemännens arbete.
Johan Elofsson (m) tackar ordföranden för ett väl fungerande samarbete som lett till
många kloka beslut, men även kreativa debatter med respekt för varandras olika
åsikter. Magnus Johansson har varit en mycket skicklig och duktig ordförande
och Johan Elofsson framför ett varmt tack från nämnden och överlämnar gåva
och blommor från nämnden.
Förvaltningschef Per Olsson framför sitt varma tack från tjänstemännen som har
uppskattat ordförandens förmåga att lyssna till och respektera tjänstemännens
föredragningar och underlag samt visa uppskattning för arbetet i förvaltningen.
Förvaltningschefen önskar ordföranden och nämnden en god jul och ett gott
nytt år och överlämnar en blomma..
Jan-Olof Petersson (fp) hälsar de ledamöter/ersättare som blir kvar i nämnden
välkomna till ett första sammanträde den 10 januari 2007. Han tänker fortsätta
i samma anda som varit i nämnden, dvs ett gott samarbetsklimat.
Eva-Britt Dahlström meddelar att s-gruppen tänker avtacka ordföranden vid
ett speciellt tillfälle, men vill ändå passa på att tacka för ett mycket gott
ordförandeskap.
Annicka Engblom (m) och Andreas Reinholdsson (ob) som avgått tidigare i höst har
bjudits in till avtackningen.
Ordföranden tackar Andreas Reinholdsson för hans insatser i nämnden och
hoppas att han kommer tillbaka i politiken samt överlämnar en blomma.
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Ordföranden tackar därefter Annicka Engblom som lämnat nämnden för att
ta plats i Riksdagen. Han tackar henne för de 8 år hon varit i nämnden. Hon har
bidragit konstruktivt i nämndsarbetet, med många och kloka åsikter, inte alltid
i överensstämmelse med majoriteten, men debatten är mycket viktig i politiken.
Inte minst har Annicka Engblom har bidragit till den goda stämningen i nämnden och
haft förmåga att skilja på sak och person.
Ordföranden önskar henne lycka till i riksdagsarbetet och är övertygad om att
hon kommer att göra ett gott arbete även där. Ordföranden överlämnar en gåva och
blomma.
Annicka Engblom tackar för 8 lärorika år i nämnden. Hon framhåller att det inte
var något lätt val att göra på valdagen. Hon ser tillbaka på intressanta år med bra
debatter i ett gott klimat.
Annicka Engblom tackar även för den professionella uppbackningen av tjänstemännen.
Ordföranden avslutar med att konstatera att man lär sig mycket i det politiska
arbetet, i mötet med professionella tjänstemän och med barn i verksamheten.
En ödmjuk inställning är viktig. Liksom i nämnden är en bra och god stämning
viktig i verksamheten.
Avslutningsvis önskas alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
________________

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Blad

2007-01-10

1 av 13

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 10 januari 2007
§1

Välkomsthälsning

§2

Val av ledamöter och ersättare i arbetsutskottet

§3

Val av vice ordförande i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

§4

Genomgång av tidigare utsända handlingar

§5

Medgivande om utläggande av uppgifter på kommunens
hemsida

§6

Sekretess i skola, förskola och fritidshem

§7

Disposition av bank- och postgirokonton

§8

Översiktlig information om barn- och ungdomsförvaltningens
verksamheter

§9

Kurser och konferenser
1.
Kommunal Skolriksdag den 27-28 mars 2007
2.
Utbildning Hela Människan den 7 mars 2007

§ 10

Övriga ärenden
Incident på Sunnadalsskolan

_____________

Barn- och ungdomsnämnden
Postadress
371 83 Karlskrona

Besöksadress
Östra Hamngatan 7 B

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2007-01-10

2 av 13

Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 – 11.39

Beslutande

Jan-Olof Petersson (fp)
Johan Elofsson (m)
Patrik Hansson (s)
Birgitta Gamelius (m)
Patrik Magnusson (m)
Pernilla Persson (s)
Daniel Jusinski (kd)
Jeanette Petersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Roland Andréasson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Richard Jomshof (sd)
Åsa Gyberg-karlsson (v)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare Åsa Thelning (fp)
Ersättare

Mikael Landberg (m)
Eva Ottosson (m)
Peter Graucob (m)
Åsa Thelning (fp)
Margareta Olin-Mattsson (c)
Claes Nedfors (s)
Markus Alexandersson (s)
Eva Henningsson (s)
Bo Svensson (s)
Siv Holmberg (s)
Per Björklund (sd)

Tjänstemän

Per Olsson
Henrik Lindgren
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Anita Ottosson
Anders Karlsson
Ingrid Bergström
Eva Winther

t o m kl 10.00

t o m kl 10.00

barn- och ungdomschef
administrativ chef
planeringschef
ekonomichef
pedagogisk samordnare
informationsansvarig
nämndsekreterare
assistent

Barn- och ungdomsnämnden
Postadress
371 83 Karlskrona

Besöksadress
Östra Hamngatan 7 B

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2007-01-10

3 av 13

Utses att justera

Birgitta Gamelius

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2007-01-17 kl 13.00

Underskrifter

Sekreterare __________________________________ Paragrafer 1-10
Ordförande __________________________________
Justerare

__________________________________

_______________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2007-01-18
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare

Barn- och ungdomsnämnden
Postadress
371 83 Karlskrona

Besöksadress
Östra Hamngatan 7 B

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2007-01-10
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§1
Välkomsthälsning
Ordföranden Jan-Olof Petersson (fp) hälsar samtliga ledamöter och ersättare
samt närvarande tjänstemän välkomna till mandatperiodens första nämndssammanträde.
Nämndens ledamöter och ersättare samt tjänstemännen ger en kort presentation
av sig själva.
________________

Barn- och ungdomsnämnden
Postadress
371 83 Karlskrona

Besöksadress
Östra Hamngatan 7 B

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2007-01-10
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2007.22 102
§2
Val av ledamöter och ersättare i arbetsutskottet
Följande personer föreslås som ordinarie ledamöter i barn- och
ungdomsnämndens arbetsutskott förutom ordföranden som tillsätts
av kommunfullmäktige.
Johan Elofsson (m)
Patrik Magnusson (m)
Pernilla Persson (c)
Patrik Hansson (s)
Jeanette Petersson (s)
Roland Andréasson (s)
Följande personer föreslås som ersättare i barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott.
Birgitta Gamelius (m)
Mikael Landberg (m)
Margareta Olin-Mattsson (c)
Anna Ekström (fp)
Eva-Britt Dahlström (s)
Jörgen Aronsson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslagen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Inkallande av ersättare sker i den ordning fullmäktige beslutat.
________________

Barn- och ungdomsnämnden
Postadress
371 83 Karlskrona

Besöksadress
Östra Hamngatan 7 B

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2007-01-10
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2007.22 102
§3
Val av vice ordförande i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Ordföranden föreslår Johan Elofsson (m) som vice ordförande i arbetsutskottet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget
att välja Johan Elofsson (m) till vice ordförande i barn- och
ungdomsnämndens arbetsutskott.
_______________

Barn- och ungdomsnämnden
Postadress
371 83 Karlskrona

Besöksadress
Östra Hamngatan 7 B

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2007-01-10
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§4
Genomgång av tidigare utsända handlingar
Henrik Lindgren går igenom och ger en information om de handlingar
som nyvalda ledamöter och ersättare fått sig tillsänt.
________________

Barn- och ungdomsnämnden
Postadress
371 83 Karlskrona

Besöksadress
Östra Hamngatan 7 B

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2007-01-10
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§5
Medgivande om utläggande av uppgifter på kommunens hemsida
Henrik Lindgren informerar om den utsända blanketten. Medgivandet
är frivilligt och nämndsledamöterna/ersättarna kan själv välja att avstå eller
endast ta med vissa uppgifter.
________________

Barn- och ungdomsnämnden
Postadress
371 83 Karlskrona

Besöksadress
Östra Hamngatan 7 B

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2007-01-10
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§6
Sekretess i skola, förskola och fritidshem
Henrik Lindgren informerar om sekretesslagen som styr sekretessen i skola,
förskola och fritidshem. Nämndsledamöterna har fått sig tillsänt skriften
”Tiga eller tala” och sekretessförsäkran lämnas på sammanträdet.
_______________

Barn- och ungdomsnämnden
Postadress
371 83 Karlskrona

Besöksadress
Östra Hamngatan 7 B

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad
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§7
Disposition av bank- och postgirokonton
Med anledning av skifte av ordförande i barn- och ungdomsnämnden 2007-01-01
krävs ändring av tidigare beslut om dispositionsrätt av barn- och ungdomsnämndens bank- och postgirokonton. Beslutet bör gälla tillsvidare och omfattar
följande konton:
Bankkonto 9960 260 378897-3
Bankgiro

Postgiro

37 88 97-3
486 93 03 -0
486 92 03 –2
476 23 02 -0

5220-7834
5110-2564
5321-8848

Kommunstyrelsen beslutade § 76/02 rörande ” Förändring av behörighet,
finansiell policy ” att ändra behörigheter från att gälla personer till att gälla
befattningar för att underlätta den praktiska hanteringen.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till ovanstående beslut i kommunstyrelsen föreslås barn- och
ungdomsnämnden besluta
att dispositionsrätten för ovanstående konton gäller följande tjänsteinnehavare,
två i förening, en ur respektive kolumn.
förvaltningschef, BUF
ekonomiassistent, centralt placerad, BUF
administrativ chef, BUF
ekonomiassistent, centralt placerad, BUF
ekonomichef, BUF
ekonom, BUF
utvecklingschef, BUF
samt
att barn- och ungdomsnämndens ordförande ges dispositionsrätt, utan
kontrasignering, på barn – och ungdomsnämndens konton enligt ovanstående
uppräkning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
____________

Barn- och ungdomsnämnden
Postadress
371 83 Karlskrona

Besöksadress
Östra Hamngatan 7 B

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2007-01-10
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§8
Översiktlig information om barn- och ungdomsförvaltningens
verksamheter
Förvaltningschefen ger en översiktlig information om barn- och
ungdomsförvaltningens verksamhetsområden och funktionscheferna
presenterar sina respektive ansvarsområden.
_________________

Barn- och ungdomsnämnden
Postadress
371 83 Karlskrona

Besöksadress
Östra Hamngatan 7 B

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2007-01-10
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§9
Kurser och konferenser
1.

Kommunal Skolriksdag den 27-28 mars 2007

Fem personer från barn- och ungdomsnämnden medges delta i Kommunal
Skolriksdag. Hotellrum är bokade. De som är intresserade av att delta i
konferensen skall lämna besked till Ingrid Bergström snarast möjligt,
tel 303624 eller per mejl ingrid.bergstrom@karlskrona.se
_____________
2.

Utbildning Hela människan den 7 mars 2007

Eva-Britt Dahlström (s) informerar om en utbildning arrangerad av Hela
människan. Utbildningen handlar om våld och hot mot kvinnor och barn.
Utbildningen sker på Wämö center, landstingssalen och kostar 495 kr för
en heldag.
______________

Barn- och ungdomsnämnden
Postadress
371 83 Karlskrona

Besöksadress
Östra Hamngatan 7 B

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2007-01-10
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§ 10
Övriga ärenden
Incident på Sunnadalsskolan
Richard Jomshof (sd) tar upp incidenten med pressmeddelande från en rektor.
Han förklarar sig ej nöjd med hanteringen av detta ärende och anser att rektorn
bör omplaceras. Om inte detta är möjligt yrkar han på en skriftlig varning.
Förvaltningschefen redovisar att samtal förts med berörd rektor efter incidenten.
Han informerar om att nämnden tillsätter rektorer medan förvaltningschefen har
det fulla personalansvaret enligt delegationsordningen.
Ordföranden meddelar att han själv, vice ordföranden och ansvarigt
kommunalråd är nöjda med hanteringen av ärendet.
Richard Jomshof förklarar sig ej nöjd, men accepterar svaret.
______________

Barn- och ungdomsnämnden
Postadress
371 83 Karlskrona

Besöksadress
Östra Hamngatan 7 B

Sign

Sign

Sign
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 – 16.10

Beslutande

Jan-Olof Petersson (fp)
Patrik Hansson
Birgitta Gamelius (m)
Patrik Magnusson (m)
Anna Ekström (fp)
Pernilla Persson (c)
Daniel Jusinski (kd)
Jeanette Petersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Roland Andréasson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Richard Jomshof (sd)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Tjänstemän

Eva Ottosson (m)
Margareta Olin Mattsson (c)
Markus Alexandersson (s)
Eva Henningsson (s)

ordförande
2:e vice ordförande
t o m kl 14.15

t o m kl 15.35
t o m kl 12.35

fr o m kl 14.15
fr o m kl 12.35
fr o m kl 15.35

Åsa Thelning (fp)
Margareta Olin Mattsson (c)
Markus Alexandersson (s)
Eva Henningsson (s)
Bo Svensson (s)
Siv Holmberg (s)
Per Björklund (sd)

t o m kl 12.35
t o m kl 14.15
t o m kl 12.35
t o m kl 15.35
t o m kl 1 1.00

Per Olsson
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Anita Ottosson
Lena Dehlin
Eva Winther
Kerstin Kalmsund
Gunilla Ingestad
Sven-Bertil Johansson

barn- och ungdomschef
utvecklingschef
planeringschef
ekonomichef
PA-chef
pedagogisk samordnare
personalsekreterare
assistent
från ”Möjligheternas hus”
från Resurscentrum
rektor

t o m kl 12.35

1
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Utses att justera

Jeanette Pettersson

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2007-02-12

Underskrifter

2

Sekreterare __________________________________ Paragrafer 11 - 24
Ordförande __________________________________
Justerare

__________________________________

_______________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2007-02-13
Intygar i tjänsten
Kerstin Åkesson
Nämndsekreterare
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§ 11
Aktuell information
2006.511 609
1.

Information om betygsresultat december 2006

Gunilla Ingestad redovisar vilka betygsuppföljningar som gjorts från år 1999,
bl a avseende olikheter och motivation hos eleverna, bakgrundsfaktorer m m.
Vidare redovisas julbetygen i år 9 – utvecklingen under åren 2000-2006 samt
jämförelse mellan skolområden.
År 2006 ligger andelen elever med saknade betyg runt 11 % i alla tre kärnämnena.
Skillnaden mellan flickor och pojkar är knappt märkbar.
Andelen elever med ofullständiga betyg minskar termin för termin.
Informationen tas till protokollet.
--------------------------2006.255 609
A Eklund
Akten

2.

Rapportering från pågående satsningar inom projektet Kunskap och
Analys

Barn- och ungdomsnämnden beslutade vid sammanträde den 19 juni 2006, § 62
avsätta medel från reserven till projektet Kunskap och Analys. Vidare beslutades
att en återrapportering skulle ske till barn- och ungdomsnämnden efter år 2006.
Avsikten med projektet är att stödja och komplettera skolornas arbete.
Projektet består av fyra delar:
- Forskning; forskare stödjer Rödebyskolans utvecklingsarbete i ämnesintegration.
- Skapa och lära; Samarbete med Academus som hjälper till att utbilda lokala
konstnärer som sedan kan hjälpa skolan med olika projekt.
- IT-utveckling i Lyckeby.
- Statliga kunskapssatsningar av Myndigheten för skolutveckling; 10 lärare deltar f n.
Man jobbar med fokus på analys på olika sätt.
Anja Eklund redovisar hur projekten utvecklats och hur långt man hunnit inom dessa.
Informationen tas till protokollet.
________________
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Akten

3.

2006.512 026
Sjukfrånvaroredovisning, Långtidssjukskrivningar, Förebyggande
verksamhet, Möjligheternas hus

Redovisningar om sjukfrånvaron, långtidssjukskrivningar samt förebyggande
verksamhet delas ut.
----------------------Kerstin Kalmsund informerar om projektet Möjligheternas hus som är ett
samarbete mellan bl a Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget
och Karlskrona kommun. Projektet startade hösten 2005 och syftet är att
minska långtidssjukskrivningarna, ta fram tidsbegränsad rehabiliteringsprocess samt att genom förebyggande arbete minska nya långtidssjukskrivningar.
Målet är att 80% ska återgå till arbete efter sjukskrivningen.
________________
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§ 12
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig
ledningsresurs vid Trossö samverkansområde under
tiden 12 mars – 30 juni 2007.

2007.5.024

Lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig ledningsresurs 100% vid Trossö samverkansområde under
tiden 12 december 2006 – 11 mars 2007.

2006.3.24

Lönetillägg för tjänstgöring som samordnande rektor
i Jämjö samverkansområde under tiden 1 december
2006 – 30 juni 2007.

2006.3.024

Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid
Karlavagnens förskola i Nättraby rektorsområde
under tiden 1 januari 2007 – 12 mars 2007.

2006.3.024

Fortsatt lönetillägg för uppdrag som schemasamordnare vid Wämöskolan under tiden 1 januari
2007 – 31 juli 2007.

2007.5.024

Fortsatt lönetillägg för uppdrag som IT-kontakt vid
Wämöskolan under tiden 1 januari – 31 juli 2007.

2007.5.024

Fortsatt lönetillägg för uppdrag som planerings- och
schemaarbete vid Tullskolan under tiden 1 januari –
30 juni 2007.

2007.5.024

Fortsatt lönetillägg för arbete med schemaläggning
inom Jämjö samverkansområde under tiden 1 januari –
31 mars 2007.

2007.5.024

Fortsatt lönetillägg för särskilt elevuppdrag vid Vedebyskolan under tiden 1 januari – 30 juni 2007.

2007.5.024

Fortsatt lönetillägg för uppdrag som samordnare vid
Vedebyskolan under tiden 1 januari – 30 juni 2007.

2007.5.024

Lönetillägg för uppdrag som kontaktansvarig för en
särskoleelev vid Wämöskolan under tiden 8 januari –
20 juni 2007.

2007.5.024

5
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Fortsatt lönetillägg för personliga assistentuppgifter
2007.5.024
vid Knösö förskola under tiden 1 januari – 31 mars 2007.
Beslut om nytt lönebelopp.

2007.16.024

Beslut om nytt lönebelopp.

2007.16.024

Beslut om nytt lönebelopp.

2007.16.024

Fortsatt lönetillägg för arbete med projekt
”Skolporten” under tiden 1 januari – 30 juni 2007

2007.5.024

Entledigande från lärartjänst Rödebyskolan.
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 9,
Rödebyskolan.
Beslut om undervisning förlagd till särskild
undervisningsgrupp för flicka år 9, Rödebyskolan
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9,
Rödebyskolan.
Beslut om anpassad studiegång innebärande att
lev gör praktik förlagd till arbetsplats för flicka
år 9, Rödebyskolan.
Beslut om undervisning i hemmet för flicka år 6,
Vedebyskolan.
Ledighet för utlandsresa för pojke år 6, Vedebyskolan.
Beslut om undervisning i hemmet samt anpassad
studiegång för flicka år 9, Vedebyskolan.
Beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp
samt anpassad studiegång för pojke år 8, Vedebyskolan
Beslut om anpassad studiegång som innebär praktik
förlagd till arbetsplats samt anpassad studiegång för
flicka år 9, Vedebyskolan.
Beslut om ledighet för elev, 6 dagar, Jämjö östra rektorsområde.
Beslut om ledighet för elev, 6 dagar, Jämjö östra rektorsområde.
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Beslut om ledighet för elev, 5 dagar, Jändelskolan
Beslut om ledighet för elev, 5 dagar, Jämjö östra
rektorsområde.
Beslut om ledighet för elev, 11 dagar, Jämjö västra
rektorsområde.
Förordnande som vik rektorsassistent under tiden
1 januari – 30 juni 2007, Rödeby samverkansområde
Beslut om ledighet för flicka år 5, Spandelstorps
rektorsområde.
Beslut om ledighet för elev, 5 dagar, Jämjö östra
rektorsområde.
Beslut om undervisning förlagd till särskild undervisningsgrupp samt anpassad studiegång för pojke
år 9, Vedeby rektorsområde.
Beslut om undervisning förlagd till särskild undervisningsgrupp, pojke år 9, Vedebyskolan.
Beslut om ledighet, 5 dagar för elev, Jändelskolan.
________________
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2005.501 042
P Olsson
S Petersson
Akten

§ 13
Bokslut per den 31 december 2006
Stefan Pettersson redovisar Bokslutssammandrag och för barn- och ungdomsnämnden 2006.
Barn- och ungdomsnämnden har 2006 disponerat en nettobudget om 799,4 Mkr.
Bokslutet för 2006 visar en negativ budgetavvikelse om 0,1% eller motsvarande
-0,8 Mkr. Investeringsutrymmet har under året varit 7,95 Mkr av vilket 6,9 Mkr
har nyttjats.
Barnomsorgsavgifter
Inkomstkontroll
Rektorsområdena
Avskrivningar
Särskolan
Investeringsprojektkostnad

+ 2,0 Mkr
+ 1,0 Mkr
+ 1,2 Mkr
- 0,6 Mkr
- 0,8 Mkr
- 1,1 Mkr

Under året har nämnden i olika EU-stöd såsom mål 3-medel för kompetensutveckling samt mjölkbidrag fått 1,6 Mkr.
Barnomsorgsavgifterna visar ett överskott på 2,9 Mkr och orsaken till detta
överskott beror på den svårighet, med försiktighetsprincipen, att budgetera
denna intäkt.
Under året har det genomförts en kontroll av föräldrars, till förvaltningen
lämnade, inkomster mot skatteverkets uppgifter vilket netto har inbringat 1 Mkr.
Särskolan uppvisar ett minusresultat om 0,8 Mkr och beror på ny extra resurskrävande elev under höstterminen samt att elev från annan kommun har flyttat
hem under året varför budgeterad intäkt uteblev.
Av investeringsbudgeten på totalt 7,05 Mkr har 6,9 Mkr förbrukats under året.
Medlen har huvudsakligen använts för inköp av utrustning och inventarier till
förskolor och grundskolor. Ett större antal investeringsprojekt inom storköken
har genomförts för totalt 1,1 Mkr.
Av redovisningstekniska skäl föreslår förvaltningschefen barn- och
ungdomsnämnden besluta
att

delegera beslutet om årsredovisning 2006 till arbetsutskottet.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att delegera beslutet om årsredovisning 2006 till arbetsutskottet.
________________
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2005.492 291
Tekn.nämnden
S-B Johansson
P Olsson
Akten

§ 14
Utökat uppdrag avseende Rosenfeldtskolan
Kommunstyrelsen beslutade 2006-05-30, § 121 om tillstånd att projektera för
ombyggnad av Rosenfeldtsskolan till F-5/6 skola. Vid denna tidpunkt fanns planer
på en förändring av skolverksamheten inom Trossö-Wämöområdet, vilket skulle
innebära att Grundsärskolan 1-10 placerades på Wämöskolan. Någon förändring av
inriktningen på Wämöskolan är i nuläget inte aktuell, vilket medför att
Grundsärskolans placering bör ligga fast på Rosenfeldtsskolan. Detta innebär också
att projekteringen för ombyggnad av Rosenfeldtsskolan måste innefatta även
grundsärskolan 1-10.
I förstudien inför ovanstående beslut i kommunstyrelsen uppskattades kostnaderna
för projektering till 2,4 mkr.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2007, § 3, föreslagit
barn- och ungdomsnämnden besluta
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående utföra projektering av ovan föreslagna objekt avseende utökad
ombyggnad av Rosenfeldtsskolan.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående utföra projektering av ovan föreslagna objekt avseende utökad
ombyggnad av Rosenfeldtsskolan.
________________
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2006.223 042
P Olsson
S Pettersson
Akten

§ 15
Internbudget 2007 samt resursfördelning till samverkansområden m fl
för 2007
Budgetram 2007
I budgetdirektiven för 2007 tilldelade kommunfullmäktige barn- och ungdomsnämnden en ram om 812,6 Mkr.
I kommunfullmäktiges budgetbeslut 2006-12-21 fastlades barn- och ungdomsnämndens ram för år 2007 till 833,6 Mkr.
Till denna ram kommer tekniska justeringar att göras, för vilka endast helårseffekter
tagits hänsyn till av 2006 års löneökningar. Utöver denna ram finns under
kommunstyrelsen centrala medel för kompensation av löneökningar 2007 med ca
3,0 % samt kompensation för prisökningar med 1,0 %.
I en särskild reserv under kommunstyrelsen finns medel reserverade för förskoleutbyggnaden 2007 med 8 Mkr.
Barn- och ungdomsnämndens nettoram för år 2007 är därmed 841,6 Mkr, vilket
inkluderar de 8 Mkr som finns i reserv under kommunstyrelsen.
Internbudget
Internbudgeten utgör budgetramen för alla verksamheter och budgetansvariga
förutom rektorsområden med grundskola/förskola. Resurserna till rektorsområdena
fördelas efter en av nämnden beslutad resursfördelningsmodell. Förskolor med
specialinriktning anslagsfinansieras.
Reserv
Enligt beslutad resursfördelningsmodell skall en reserv budgeteras. I detta
budgetförslag har avsatts 4 Mkr, som nämndens reserv.
Under 2007 föreslås förvaltningschefen kunna frigöra återstående reserv för
verksamhet på Rosenholmsområdet, för utökning av rektorstjänster samt för
oförutsedda effekter av demografi, elevförändringar, behov av lokalanpassning
samt för särskilda insatser av hälsofrämjande karaktär.
Statsbidrag
Det särskilt riktade statsbidraget för personalförstärkningar i skola och fritidshem
(Wärnerssonpengarna) och de för personalförstärkning inom förskolan (Hallengrenspengarna) avslutas och övergår till generella statsbidrag som ingår i det kommunbidrag som nämnden får.
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Resursfördelning och förändringar i resursfördelningen som förberedelse för
skolpeng/barnomsorgspeng
Särredovisning mellan förskoleverksamhet och skola införs från årsskiftet.
Fritidshemmen kommer att räknas in i skolans tilldelning. Under första perioden för
särredovisning gäller inte fördelningen strikt, utan skall ge god grund för anpassning
till införande av skolpeng/barnomsorgspeng.
Införandet av skolpeng och barnomsorgspeng kommer att utredas inför
halvårsskiftet, varvid en rad olika faktorer kommer att beaktas. En övergång till
skolpeng/barnomsorgspeng kan därför, i mindre utsträckning, göra att
rektorsområdenas och fristående skolors budget för 2007 förändras under året.
Sannolikt kommer inte principerna för hyror och lokalbidrag att ändras under
löpande år.
Den internbudget som föreslås nedan avses gälla tillsvidare och kan anpassas till
införande av skolpeng och barnomsorgspeng senare under 2007.
Barn- och ungdomsnämnden beslöt 2000-11-22, § 116, att en ny modell skall
tillämpas för resursfördelning. Enligt denna modell sker en fördelning av medel till
de fyra samverkansområdena (Trossö, Lyckeby, Rödeby, Jämjö) samt Nättraby och
Sunnadals rektorsområde. Samverkansområdet ansvarar för att tilldelade medel
fördelas i samverkan. Till grund för resursfördelningen ligger en prognos över 2007
års planerade volymtimmar inom barnomsorgen samt antalet elever inom
grundskolan.
Principen för finansiering av resursskolorna innebär anslagsfinansiering till 75 % och
att skolorna köper platser efter ett beräknat behov 25 % i avvaktan på omprövning i
samband med införande av skolpeng.
Under 2006 har genomförts en probleminventering där fördyrande faktorer och
socioekonomiska faktorer ingår som en del. Förvaltningen föreslår att 25 Mkr, av
de medel som avsätts i resursfördelningen till samverkansområdena , fördelas
utifrån två av de bakgrundsfaktorer som bildar Salsamodellen vid Skolverket, dvs
föräldrarnas utbildningsbakgrund samt andelen barn med utländsk härkomst.
Överskott/underskott
Gamla överskott respektive underskott hanteras i budget 2007 enligt tidigare regler.
Kommentarer
I kommentarer till internbudgetförslaget belyses följande poster:
- Barn- och ungdomsnämnden samt dess administration
- Barn- och ungdomskontoret, Särskolan, Säljö barnkoloni, Karlskrona kompetenscentrum, Resursskolan, Resurscentrum
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- Verksamhetsgemensamma kostnader och intäkter
- Bemanningsteam
- Skolskjutsar
- Lokaler
- Facklig tid
- Finansiella poster samt avskrivningar
- Intäkter - barnomsorgsavgifter
- Kooperativ (se resursfördelning)
- Friskolor
- Samverkansområden/rektorsområden
- Rektorstjänster
- Reserv
Investeringsbudget
Nämnden har erhållit 6,9 Mkr till investeringar för 2007. Utöver dessa medel finns
en reserv om 1,8 mkr under kommunstyrelsen för inventarier till barnomsorgsutbyggnaden 2007.
Till rektorsområdena fördelas 3,9 Mkr enligt beslutad resursfördelningsmodell.
En reserv om 0,4 Mkr budgeteras för oförutsedda behov under året..
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta:
1.att

godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för 2007

2.att

godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 2007

3.att

godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2007

4.att uppdra åt barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska
justeringar i internbudget och resursfördelningar
5.att barn- och ungdomsnämndens återstående reserv förutom genom
nämndsbeslut även får frigöras av förvaltningschefen under 2007
6.att ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per rektorsområde
7.att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag om skolpeng och
barnomsorgspeng inför halvårsskiftet
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8.att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till organisation som är
ändamålsenlig för skolpengs/barnomsorgsadministration samt
9.att uppdra till barn- och ungdomsförvaltningen att under 2007 utreda förvaltningens totala lokalbehov.
Förvaltningschefen informerar om att ärendet har kompletterats med andra stycket
på sidan två samt att MBL-förhandling § 11 har genomförts. Förhandlingsprotokollet delas ut.
Ordföranden plockar ur att-satserna 7 och 8 med anledning av beslut i kommunfullmäktige.
Att-sats 5 ändras enligt följande:
att
under 2007 föreslås förvaltningschefen kunna frigöra 1 Mkr av reserven.
De återstående 3 Mkr kräver nämndsbeslut för att kunna frigöras.
Yrkande
Patrik Hansson (s) redovisar socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag
till internbudget och yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

6% eller 33 Mkr av de medel som avsätts till samverkansområdena
i resursfördelningen fördelas utifrån Salsamodellen (de två faktorer
vi idag tar hänsyn till)

Vidare redovisar Patrik Hansson (s) följande tilläggyrkanden:
1.att

utreda möjligheten att använda Skolportalen som verktyg för ökad
delaktighet och ökat inflytande för kommunens barn och ungdomar

2.att

barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att utreda dagens
resursfördelningssystem (volymtimmar) med ett maxtak för antalet
barn i barngrupperna i förskolan i Karlskrona kommun

3.att

förslag till nytt resursfördelningssystem presenteras för barn- och
ungdomsnämnden i maj 2007

4.att

barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten
att inrätta en modell för likvärdiga förutsättningar för grundskolan
att besöka exempelvis Marinmuseum, Blekinge länsmuseum, Telenor
Arena Karlskrona och teaterföreställningar

5.att

barn- och ungdomsnämnden i skrivelse till kommunstyrelsen kräver
att nämnden inte belastas av några besparingar inom ramen för resultatförbättrande utvecklinsprogrammet för perioden 2007 - 2009
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Ordföranden yrkar avslag till tilläggsyrkande 2 och 3.
Rickard Jomshof (sd) yrkar bifall till tilläggsyrkande 2 och 3.
Ordföranden och Patrik Magnusson (m) yrkar avslag till tilläggsyrkande 4.
Rickard Jomshof (sd), Pernilla Persson (c), Markus Alexandersson (s) och
Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar bifall till tilläggsyrkande 4.
Proposition
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag attsatserna 1, 3, 4, 5, 6 och
9. Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt dessa.
Därefter ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag attsats 2 mot
socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande. Barn- och ungdomsnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Tilläggsyrkanden
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkande 1 och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutar enligt detta.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkande 2 och 3 mot avslagsyrkandet
och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt avslagsyrkandet.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla tilläggsyrkande
2 och 3 röstar ja, den som vill avslå dessa röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Jörgen Aronsson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Markus Alexandersson (s), Eva Henningsson (s), Rickard
Jomshof (sd) och Åsa Gyberg-Karlsson (v).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (fp), Birgitta Gamelius (m), Patrik
Magnusson (m), Eva Ottosson (m), Pernilla Persson (c), Margareta Olin Mattsson
(c) och Daniel Jusinski (kd).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster mot 7 nej-röster att bifalla
tilläggsyrkande 2 och 3.
Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsyrkande 4 mot avslagsyrkandet
och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla tilläggsyrkandet.
Därefter ställer ordförande proposition på tilläggsyrkande 5 och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutar avslå detta.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla tilläggsyrkande
5 röstar ja, den som vill avslå detta röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Jörgen Aronsson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Markus Alexandersson (s), Eva Henningsson (s) och Åsa
Gyberg-Karlsson (v).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (fp), Birgitta Gamelius (m), Patrik
Magnusson (m), Eva Ottosson (m), Pernilla Persson (c), Margareta Olin Mattsson
(c), Daniel Jusinski (kd).
Följande avstår: Rickard Jomshof (sd)
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 7 nej-röster och med
ordförandens utslagsröst att avslå tilläggsyrkandet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1.att

godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för 2007

2.att

godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 2007

3.att

godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2007

4.att

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

5.att

under 2007 föreslås förvaltningschefen kunna frigöra 1 Mkr av reserven.
De återstående 3 Mkr kräver nämndsbeslut för att kunna frigöras.

6.att

ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per rektorsområde

7.att

uppdra till barn- och ungdomsförvaltningen att under 2007 utreda förvaltningens totala lokalbehov

8.att

utreda möjligheten att använda Skolportalen som verktyg för ökad
delaktighet och ökat inflytande för kommunens barn och ungdomar

9.att

barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att utreda dagens
resursfördelningssystem (volymtimmar) med ett maxtak för antalet
barn i barngrupperna i förskolan i Karlskrona kommun

10.att förslag till nytt resursfördelningssystem presenteras för barn- och
ungdomsnämnden i maj 2007
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11.att barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten
att inrätta en modell för likvärdiga förutsättningar för grundskolan
att besöka exempelvis Marinmuseum, Blekinge länsmuseum, Telenor
Arena Karlskrona och teaterföreställningar
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande.
________________
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2006.423 290
P Olsson
H Göransson
Akten

§ 16
Rosenborgsköket – komplettering
Beslut att bygga om Rosenborgs kök togs i barn- och ungdomsnämnden den
18 december 2006, §123.
Av beslutsunderlaget framgick inte att hyran på 175.000 kr/år är baserad på 15 års
avskrivningstid. Investeringen är helt avskriven år 2022. Detta innebär att om förvaltningen lämnar Rosenborgsanläggningen år 2015, vilket är möjligt enligt
hyreskontrakt med Karlskrona Hem, finns ett restvärde för köksbyggnaden på
979.000kr.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2007, § 5, föreslagit
barn- och ungdomsnämnden besluta
att

beställa ombyggnad/utrustningskomplettering av Rosenborgsköket enligt
ovanstående villkor.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

beställa ombyggnad/utrustningskomplettering av Rosenborgsköket enligt
ovanstående villkor.

________________
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2006.27 631
P Olsson
A Ottosson
Akten

§ 17
Yttrande över ansökan om tillstånd för enskild förskola – Montessori
Karlskrona Montessorifriskola AB, som idag bedriver förskoleklass, grundskola och
fritidshem i Karlskrona, ansöker om tillstånd för att starta enskild förskola.
Ansökan avser fyra avdelningar och beräknat startdatum är 2007-03-01 för två av
avdelningarna och juni-augusti 2007 för de övriga.
Enligt skollagen kap 2a 14§ ska kommunen bevilja tillstånd till enskild förskola om
verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet och de krav som anges
i 3 §.
Sammanfattning av ansökan
Förskolan ska arbeta enligt läroplanen med Montessoripedagogiken som ett av
många verktyg för att förverkliga läroplanens intentioner. Montessoriförskolan ska
erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande
bildar en helhet. Ledningen för Karlskrona Montessorifriskola har erfarenhet av att
upprätta rutiner och åtgärdsplaner för säkerheten på skolan.
Förskolan ska följa de lagar och förordningar som reglerar alla arbetsplatser.
Syskonförtur
Sökandena har kompletterat sin ansökan med begäran om att få göra avsteg från de
köregler som gäller i kommunen. De vill utöka syskonförturen från att enbart gälla
syskon till barn placerade i förskolan till att även omfatta förskolebarn som har
syskon i Karlskrona Montessorifriskolan.
Arbetsplaner
Ledningen för Karlskrona Montessorifriskola har genom sin skolverksamhet stor
erfarenhet av att upprätta arbetsplaner. Då det är viktigt att personalen är med och
arbetar fram dokumentet vill sökande därför vänta med att lämna in arbetsplan för
förskolan tills tillstånd beviljats.
Ansökan om bidrag
Under förutsättning att tillstånd meddelas för den enskilda förskolan beslutar barnoch ungdomsnämnden om bidrag till verksamheten efter ansökan från huvudmannen för den enskilda förskolan.
Bedömning av ansökan
Läroplanen för förskolan ligger till grund för ansökan, som bedöms svara mot de
krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen. Under förutsättning att
sökandena redovisar ändamålsenliga lokaler för förskolan och att den personal som
ska anställas uppfyller skollagens krav, bedöms den verksamhet som ansökan avser
uppfylla kraven för att tillstånd ska beviljas.
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I ansökan anges att förskolan ska upprätta plan mot kränkande behandling. Denna
måste inkludera det som anges i Lag om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever.
Syskonförtur
Det som åberopas i ansökan bedöms inte kunna ligga till grund för att utöka
syskonförturen till att även omfatta förtur till förskola, för barn med syskon i en till
förskolan närliggande skola.
Förslag till beslut
Under förutsättning att Karlskrona Montessorifriskola AB lämnar in arbetsplan när
den upprättats, samt uppgifter om lokaler och personal som uppfyller skollagens
krav föreslås barn- och ungdomsnämnden bevilja tillstånd att bedriva förskola.
Förskolan ska också upprätta och redovisa en likabehandlingsplan.
Vidare föreslås att Karlskrona Montessorifriskola AB får besked om barn-och
ungdomsnämndens inställning till den önskade regelavvikelsen, samt möjligheten
att återkomma med ny ansökan om syskonförtur, när det är fastställt var förskolan
ska placeras och hur sambandet mellan förskola och skola ser ut.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja Karlskrona Montessorifriskola AB tillstånd att bedriva förskola under
förutsättning att ovan angivna krav uppfylls.
att meddela Karlskrona Montessorifriskola AB möjligheten att återkomma med
ansökan om utökad syskonförtur, när det är klart var förskolan ska lokaliseras.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bevilja Karlskrona Montessorifriskola AB tillstånd att bedriva förskola under
förutsättning att ovan angivna krav uppfylls.
att meddela Karlskrona Montessorifriskola AB möjligheten att återkomma med
ansökan om utökad syskonförtur, när det är klart var förskolan ska lokaliseras.
________________
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2006.466 630
P Olsson
A Ottosson
Akten

§ 18
Yttrande över ansökan om tillstånd för enskild förskola med Reggio-Emiliainriktning
AB och KOB ansöker om tillstånd för att starta enskild förskola med Reggio-Emilia
inriktning. Ansökan avser en alternativt två avdelningar beroende på lokalens
storlek. Beräknat startdatum kan fastställas först när det är klart vilka lokaler som
ska användas.
Ansökan kommer att kompletteras med F-skattesedel mm senare.
Enligt skollagen kap 2a 14§ ska kommunen bevilja tillstånd till enskild förskola om
verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet, och de krav som anges
i 3 §.
Sammanfattning av ansökan
Förskolan ska arbeta enligt förskolans läroplan och med Reggio Emilia-inriktning.
Lokaler till förskolan ska sökandena hyra eller köpa när tillstånd för verksamheten
beviljats. Maten ska tillagas på förskolan. Skyddsrond ska genomföras varje termin
samt vid behov och brandövning ska göras minst en gång per termin. Handlingsplan
för om barn försvinner ska också upprättas.
Förskolan ska bestå av 20-40 barn beroende på vilken lokal som ska användas.
Personalstyrkan beräknas till 3-6 heltidsanställda pedagoger, en kock/städtjänst på
80 % samt 1-2 chefstjänster.
Rekrytering av personal planeras starta så snart tillstånd för verksamheten beviljats.
Ansökan om bidrag
Under förutsättning att tillstånd meddelas för den enskilda förskolan beslutar barnoch ungdomsnämnden om bidrag till verksamheten efter ansökan från huvudmannen för den enskilda förskolan.
Bedömning av ansökan
Läroplanen för förskolan ligger till grund för ansökan, som bedöms svara mot de
krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen. Under förutsättning att
sökandena redovisar ändamålsenliga lokaler för förskolan, att den personal som ska
anställas uppfyller skollagens krav, och att sökande lämnar uppgifter om bolagseller organisationsbevis, bedöms den verksamhet som ansökan avser uppfylla
kraven för att tillstånd ska beviljas.
Barn- och elevskyddslagen gäller från april 2006. Den kräver att förskolan upprättar
en likabehandlingsplan.
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Förslag till beslut
Under förutsättning att sökandena lämnar in bolags- eller organisationsbevis samt
de uppgifter om lokaler och personal som krävs för att uppfylla skollagens krav
föreslås barn- och ungdomsnämnden bevilja dem tillstånd att bedriva förskola.
Förskolan måste också upprätta en likabehandlingsplan.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja AB och KOB tillstånd att bedriva förskola under förutsättning
att ovan angivna krav uppfylls.
Yrkanden
Patrik Hansson (s), Roland Andreasson (s), Markus Alexandersson (s), Åsa GybergKarlsson (v) och Rickard Jomshof yrkar återremiss p g a att F-skattsedel saknas.
Patrik Magnusson (m) yrkar bifall.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att ärendet ska avgöras idag
röstar ja, den som vill återremittera ärendet röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (fp), Birgitta Gamelius (m), Patrik
Magnusson (m), Eva Ottosson (m), Pernilla Persson (c), Margareta Olin Mattsson
(c) och Daniel Jusinski (kd).
Följande röstar nej:
Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Jörgen Aronsson (s), Eva-Britt
Dahlström (s), Roland Andreasson (s), Markus Alexandersson (s), Rickard Jomshof
(sd) och Åsa Gyberg-Karlsson (v).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 8 nej-röster att
återremittera ärendet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att

återremittera ärendet.

________________

31 januari 2007

22

2006.366 620
Kommunfullm
A Ottosson
Akten

§ 19
Yttrande över motion ”Låt invandrarna bli en resurs för skolan”
Centerpartiet har till Kommunfullmäktige ställt motion med förslag om att ge
invandrare möjlighet att medverka i skolans verksamhet en del av dagen.
Kommunens invandrare lyfts i motionen fram som en resurs som kan ha mycket att
bidraga med i våra förskolor och grundskolor. Vidare framhåller motionären att
många invandrare vill komma i kontakt med skolan samtidigt som det behövs fler
vuxna i skolan.
I motionen föreslås att invandrarna, företrädesvis de som läser svenska för
invandrare, får möjligheter att medverka i skolans verksamhet under del av dagen.
Invandrarna kan hjälpa till på raster och vid måltider, vid friluftsdagar och utflykter
m.m.
Genom detta kan språkkunskaperna hos invandrarna förbättras på ett naturligt sätt,
samtidigt som eleverna får möjlighet att möta vuxna med olika ursprung. Detta kan
bidra till en större förståelse för olika kulturer hos eleverna.
I motionen föreslås vidare att en mindre ekonomisk ersättning eventuellt ska kunna
utgå för att stimulera till god insats.
I motionen föreslås Kommunfullmäktige besluta
att ovanstående modell prövas i någon av kommunens för- och grundskolor
Barn- och ungdomsnämndens synpunkter
Att låta invandrare delta i arbetet i förskola och skola kan vara positivt på flera sätt.
Utöver det som motionen framhåller kan deltagande i vardagsarbetet ge kunskap
om hur verksamheten fungerar. Vidare kan barn med annat modersmål än svenska
på detta sätt få utökade möjlighet att använda sitt modersmål på skoltid.
Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors
förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i kulturell mångfald.
Ansvaret för hur förskolan och skolan ska arbeta för att uppnå målen har lärarna och
ytterst rektor, som också ansvarar för skolans budget. Arbetet gynnas bäst om det
integreras, styrs och utvärderas inom befintlig struktur och organisation.
Förslag till yttrande
Frågan om rektorsområdena särskilt ska inbjuda karlskronabor med utländsk
bakgrund att delta i vardagsarbetet i förskola och skola bör inte styras eller
organiseras centralt. Barn- och ungdomsförvaltningen kan välja att uppmuntra
rektorsområdena att bjuda in invandrare i enlighet med motionens intentioner, men
hur detta ska organiseras och utvecklas måste varje rektor avgöra och ta ansvar för.
Barn- och ungdomsnämnden kan i direktiv eller planer anta målsättningar på det
aktuella området.
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Tjänstemannaförslag
Med stöd av vad som anförts ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta
att

föreslå Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen samt

att

för egen del beakta motionens innehåll i kommande direktiv eller planer för
verksamheten.

Yrkanden
Rickard Jomshof (sd) yrkar bifall till attsats 1 och avslag till attsats 2.
Pernilla Persson (c) och Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar bifall till förslaget.
Proposition
Ordförande ställer ställer proposition på attsats 1 och finnar att barn- och
ungdomsnämnden beslutar enligt denna.
Därefter ställer ordföranden attsats 2 mot Rickard Jomshofs avslagsyrkande
och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt attsats 2.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att

föreslå Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen samt

att

för egen del beakta motionens innehåll i kommande direktiv eller planer för
verksamheten.

________________
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2006.441 001
Handikappförv
I Bergström
Akten

§ 20
Val av ledamot och ersättare i kommunala handikapprådet perioden
2007-2010
Mandatperioden för ordinarie ledamöter och ersättare i Kommunala Handikapprådet
utgick den 31 december 2006. Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och
ömsesidig information mellan organisationerna och kommunen. Rådet företräder
brukarna.
Barn- och ungdomsnämnden skall nominera 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare till
rådet. Under föregående mandatperiod var en s-ledamot ordinarie och en m-ledamot
ersättare i kommunala handikapprådet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2007, § 9, föreslagit
barn- och ungdomsnämnden besluta
att

utse Pernilla Persson (c) till ordinarie ledamot och Eva-Britt Dahlström (s)
till ersättare i Kommunala handikapprådet.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________
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2006.507 001
Idrotts- och
fritidsförv
I Bergström
Akten

§ 21
Val av ledamot och ersättare i Folkhälsorådet
Kommunfullmäktige har uppdragit åt idrotts- och fritidsnämnden att handlägga
folkhälsoarbetet.
En styrgrupp benämnd folkhälsorådet har inrättats, bestående av sex ledamöter; tre
politiker från kommunen och tre politiker från landstinget. Från kommunala
facknämnder ska idrotts- och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt
barn- och ungdomsnämnden utse en ledamot och en ersättare vardera.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2007, § 10, föreslagit
barn- och ungdomsnämnden besluta
att

välja Daniel Jusinski (kd) som ledamot och Åsa Gyberg-Karlsson som ersättare
till folkhälsorådet.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________
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Kurser och konferenser
I Bergström
E Winther

1.

Kommunal skolriksdag 27-28 mars 2007

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

anmäla följande till Kommunal skolriksdag:
Patrik Magnusson (m)
Anna Ekström (fp)
Jeanette Pettersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Rickard Jomshof (sd)

________________
I Bergström

2.

Överläggning barn- och ungdomsnämnden och rektorer
samt övrig utbildning för nämnden

Förvaltningschefen meddelar att en gemensam överläggning för barn- och
ungdomsnämnden och rektorerna planeras under våren samt dessutom
1-2 utbildningstillfällen. 11-12 april föreslås som lämpliga datum.
________________
3.

Hela människan

Eva-Britt Dahlström (s) påminner om studiedagen ”Hela människan”.
________________
4.

Attitydresan

Rektor Sven-Bertil Johansson delar ut inbjudan till ”Attitydresan – i skuggan av
Internet”.
________________
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Övriga ärenden
1. Skolplanen
Ordföranden meddelar att det finns planer att under våren tillsammans med
utbildningsförvaltningen ta fram en skolplan för beslut i kommunfullmäktige
i september. En arbetsgrupp skall tillsättas där alla partier ska ha möjlighet att
vara med. Ordföranden återkommer med datum.
________________
2. Delegation
Förvaltningschefen föreslår
att

arbetsutskottet ska få delegation på att överklaga Länsrättens
prövning av stödbehov och stödinsatser för barn i behov av
särskilt stöd.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
________________

27

31 januari 2007

28

§ 24
Meddelanden
Kommunfullmäktige
Dnr.2005.501 042
§ 197 Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 oktober 2006
Kommunfullmäktige
§ 171 Regler för ersättare

Dnr.2006.485 102

Kommunfullmäktige
Dnr.2006.484 040
§ 176 Skattesats 2007 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter för år 2007
Kommunfullmäktige
Dnr.2006.190 004
§ 177 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1
september 2006
Kommunfullmäktige
Dnr.2006.223 042
§ 191 Budget och plan 2008-2009 för Karlskrona kommunkoncern
Kommunstyrelsen
Dnr.2006.483 050
§ 241 Inriktningsbeslut för avrop av leasingbilar och alkolås
Kommunstyrelsen
Dnr.2006.449 105
§ 12 Förslag till internationell handlingsplan för Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen
Dnr 2006.223 042
§ 6 Förutsättningar för att investeringstillstånd skall kunna prövas av
kommunstyrelsen
Skolverket
Dnr.2006.42 047
Information om utbetalning av statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan
SFS 2005:23
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forst § 24
Arbetsmiljöverket
Dnr.2006.122 290
Avslutande av ärende. Vedeby förskola, Knösö förskola och Gullberna förskola
Arbetsmiljöverket
Avslutande av ärende. Förskolan Saltkråkan.

Dnr.2007.34 609

Arbetsmiljöverket
Avslutande av ärende. Sunnadalskolan.

Dnr.2006.377 291

Arbetsmiljöinspektionen
Dnr.2006.377 291
Meddelande om inställd inspektion på Saltöskolan och Rosenfeldtskolan
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Tillsynsprotokoll för Hasslö förskola Doppingen

Dnr.2006.494 290

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Tillsynsprotokoll för Hasslö förskola Måsen/Tärnan
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Tillsynsprotokoll för Hasslö skola

Dnr.2006.493 291

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Dnr.2006.254 290
Anmälan av förskolelokal Galaxen Egnahemsvägen 4 Ramdala
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Dnr.2006.482 617
Anmälan angående särskolan Rosenholm Arenavägen 15 Karlskrona
Sturköskolans föräldrastyrelse
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 – 11.25

Beslutande

Jan-Olof Petersson (fp)
Johan Elofsson (m)
Patrik Hansson (s)
Birgitta Gamelius (m)
Pernilla Persson (c)
Daniel Jusinski (kd)
Jeanette Petersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Lisbeth Bengtsson (s)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

Mikael Landeberg (m)
Åsa Thelning (fp)
Claes Nedfors (s)
Eva Henningsson (s)
Siv Holmberg (s)
Per Björklund (sd)
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kl 08.30 – 08.45
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Ersättare

Eva Ottosson (m)
Margareta Olin Mattsson (c)
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Per Olsson
Henrik Lindgren
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Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
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Utses att justera

Pernilla Persson

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2007-03-05 kl 15.00

Underskrifter

Sekreterare __________________________________ Paragrafer 25 - 39
Kerstin Nilsson
Ordförande __________________________________
Jan-Olof Pettersson
Justerare

__________________________________
Pernilla Persson
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Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2007-02-05
Intygar i tjänsten
Kerstin Nilsson
Vik nämndsekreterare
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Akten

§ 25
Aktuell information
2006.131.611
1.

Köredovisning per den 31 januari 2007

Köredovisning t o m januari månad 2007 redovisas. Redovisningen omfattar samtliga
rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1 – 5 år är 37
barn. Samtliga barn utom 14 (4 från annan kommun och 10 sent ködatum) har
erbjudits plats. Framtida känd väntelista t o m oktober månad 2007 är 476 barn,
varav 54 till kooperativ.
Av den totala kön fram t o m oktober månad 2007 önskar 55 placering under
förälders arbetssökande och 6 placering under föräldraledighet.
Kön avseende barn i åldrarna 6 – 12 år är 1 barn och framtida känd väntelista t o m
oktober 2007 är 18 barn. 2 barn önskar placering p g a förälders arbetssökande.
Informationen tas till protokollet.
___________________
2.

Information om etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem
enligt skollagen.

Anita Ottosson informerar om den ändring som skett i skollagens kapitel 2 a §§ 13,
14 och 17 avseende etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem.
Informationen finns tillgänglig på barn- och ungdomsförvaltningens hemsida.
Enskild förskola och enskilt fritidshem.
Kvalitetskrav vid etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem i Karlskrona
kommun.
Ansökan om bidrag för enskild förskola och enskilt fritidshem enligt 2 a kap 17 §
skollagen.
Informationen tas till protokollet.
___________________

28 februari 2007

§ 26
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Fortsatt lönetillägg som vik rektorsassistent 70 % vid
Rödeby rektorsområde under tiden 2007-01-01 –
2007-06-30.

2007.5.024

Fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare
vid Karlavagnens förskola i Nättraby rektorsområde
under tiden 2007-03-13 – 2007-06-30.

2007.5.024

Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare vid
Lyckebyskolan under tiden 2007-01-08 – 2007-03-31.

2007.5.024

Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare vid
Smörblommans förskola under tiden 2007-02-01 –
2007-06-30.

2007.5.024

Lönetillägg för särskilt uppdrag som platsansvarig vid
Arenaskolan under tiden 2007-01-08 – 2007-06-20.

2007.5.024

Lönetillägg för särskilt uppdrag som platsansvarig vid
Kilströmska gymnasiet under tiden 2007-01-08 –
2007-06-20.

2007.5.024

Lönetillägg för uppdrag som platsansvarig vid Saltöskolan under tiden 2007-01-22 – 2007-01-30.

2007.5.024

Lönetillägg för uppdrag som platsansvarig vid Salt2007.5.024
kråkans förskolan under tiden 2007-01-22 – 2007-01-30.
Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid
Skillingenäs förskolan under tiden 2007-01-01 –
2007-04-30.

2007.5.024

Delegation av anbudsöppning.

2006.447.623

Lönetillägg för uppdrag som rektor för Jändelskolans
rektorsområde under tiden 2006-08-15 – 2007-03-31.

2007.5.024
forts.
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§ 26 (forts)
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9,
Jändelskolan.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9,
Jändelskolan.
Begäran om ledighet för pojke, Jämjö östra rektorsområde.
Anpassad studiegång för elev i år 8 Rödebyskolan.
Ändrat förordnande (höjning sysselsättningsgraden), Rödebyskolan.
Ledighetsansökan från elev klass 1 Holmsjö skola.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
___________________
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2005.501.042
§ 27
Årsredovisning 2006 Barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 31 januari 2007, § 13,
delegerat åt nämndens arbetsutskott att fatta beslut i ärende avseende årsredovisning
för år 2006.
Barn- och ungdomsnämnden och barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för
förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år, förskoleklass, grundskola och
skolbarnsomsorg för barn och ungdom mellan 6 och 16 år. Dessutom ingår det
samlade ansvaret för all särskoleverksamhet i kommunen. Verksamhetsansvaret är
fördelat på 13 rektorsområden (inklusive särskola), samt stödfunktioner som
resursskola (elever i behov av särskilt stöd), resurscentrum (del i elevhälsan), Säljö
barnkoloniverksamhet etc. Vidare bidragsfinansieras fyra friskolor och 10 kooperativa enheter med förskola m m, samt två verksamheter inom förskoleverksamheten
som drivs av fristående entreprenörer. På barn- och ungdomskontoret sker övergripande kvalitets-, utvecklings- och planeringsarbete samt administrativt arbete. Sex
administrativa centra finns för lokal administration.
Kommunen finansierar ca 85 % av barn- och ungdomsförvaltningens verksamhet.
Föräldraavgifter, statsbidrag och hyresintäkter står för merparten av resterande del.
Verksamheterna för barn och ungdom är mycket personalintensiva, 65 % av kostnaderna är personalkostnader. Personal och lokaler står för 79 % av budgeten medan
11 % utgörs av material, läromedel, livsmedel och 10 % är bidrag till kooperativ/
friskolor.
Barn- och ungdomsnämnden har 2006 disponerat en nettobudget om 799,4 Mkr.
Bokslutet för 2006 visar en negativ budgetavvikelse om 0,1 % eller motsvarande
– 0,8 Mkr. Investeringsutrymmet har under året varit 7,95 Mkr av vilket 6,9 Mkr har
nyttjats.
Rektorsområdena uppvisar sammantaget ett positivt resultat mot budget om 1,2 Mkr.
Under året har nämnden, i olika EU-stöd såsom mål 3 medel för kompetensutveckling samt mjölkbidrag, fått 1,6 Mkr.
Barnomsorgsavgifterna visar ett överskott på 2,0 Mkr och orsaken till detta överskott
beror på den svårighet, med försiktighetsprincipen, att budgetera denna intäkt.
Under året har det genomförts en kontroll av föräldrars, till förvaltningen lämnade,
inkomster mot skatteverkets uppgifter vilket netto har inbringat 1 Mkr.
(forts)
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§ 27 (forts)
Särskolan uppvisar ett minusresultat om 0,8 Mkr som beror på ny extra resurskrävande elev under höstterminen, samt att elev från annan kommun har flyttat hem
under året, varför budgeterad intäkt uteblev.
Av investeringsbudgeten på totalt 7,95 Mkr har 6,9 Mkr förbrukats under året.
Medlen har huvudsakligen använts för inköp av utrustning och inventarier till
förskolor och grundskolor. Ett större antal investeringsprojekt inom våra storkök har
genomförts för totalt 1,1 Mkr.
Årsredovisningen har efter beslut i arbetsutskottet överlämnats till kommunstyrelsen.
Informationen tas till protokollet.
___________________
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P Olsson
A Eklund
Akten
§ 28
Förslag till uppföljnings – och utvärderingsplan 2007
För den verksamhet som vilar under Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde,
upprättas årligen en uppföljnings- och utvärderingsplan.
Planen syftar till att kontinuerligt följa och granska hur styrdokumenten efterlevs.
Förutom lagstiftning och de nationella målen, utgör även den kommunala skolplanen basen för uppföljnings- och utvärderingsarbetets innehåll.
För innevarande år (2007) finns även den inspektionsrapport som Skolverket
överlämnade i december 2006, som vägledning för vilka delar i verksamheten som
bör granskas under året.
Förslag till områden där Barn och ungdomsnämnden ska få återkoppling/fördjupning kring måluppfyllelse och nöjdhetsgrad, i form av skriftliga rapporter.
A. Attitydundersökning för avgångselever i år 9 samt deras föräldrar.
B. Förskoleundersökning (i samarbete 3KHV) Målgrupp: personal, föräldrar.
C. Fördjupningsstudie lärmiljöer och betyg grundskola – gymnasiet. Målgrupp
elever, lärare, rektorer.
D. Fritidshemmens uppdrag och förutsättningar. Målgrupp föräldrar, personal.
E. Kunskap och analys. Målgrupp rektorer, personal vid berörda skolor.
F. Uppföljning av inspektionsrapporter. Målgrupp rektorer.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att uppföljning/utvärdering år 2007 ska ske enligt förslag ovan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att uppföljning/utvärdering år 2007 ska ske enligt förslag ovan.
___________________
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P Olsson
S Ohlsson
Akten

§ 29
1Etablering av förskola på Bastasjö

10

2006.33.290

Bakgrund
Ett nytt stort villaområde är på väg att etableras i Bastasjö. Den första delen som ska
bebyggas innehåller ca 60 tomter. Enligt den planering som finns idag kommer de
första villorna att stå klara hösten/vintern 2007.
Enligt de prognoser som tagits fram avseende behovet av förskoleplatser i
Karlskrona kommun så fortsätter behovet av platser att öka även under 2008. Hela
Lyckebyområdet expanderar och många barnfamiljer söker sig dit. De förskolor
som finns i Bastasjös närområde, Hässlegården och Spandelstorp, räcker inte till för
alla som önskar placering där utan redan idag finns köer till dessa områden. I
Bastasjö kommer sannolikt ytterligare många barnfamiljer att bosätta sig varför
barn- och ungdomsnämnden den 25 januari 2006 § 7 tog beslut om att tekniska
förvaltningen skulle projektera för fyra förskoleavdelningar på den tomt som avsatts
för förskola i detaljplanen.
Förslag
Tekniska förvaltningen har nu projekterat och tagit fram kostnaderna för att bygga
fyra förskoleavdelningar. Byggnaden och utemiljön är utformad på ett sådant sätt att
möjligheten finns att bygga på ytterligare två avdelningar. Förskolan innehåller ett
tillagningskök.
Förskolan kan stå klar för inflyttning ca tio månader efter det att investeringsbeslut
har tagits. Årshyran för förskolan blir 1 657 423 kronor.
Driftskostnader
Helår
4 avdelningar exkl hyra
1 425 000 kr x 4 =
5 700 000 kronor
Hyra
1 657 423 kronor
TOTALT
7 357 423 kronor
Delårskostnaden 2008 blir, under förutsättning att verksamheten kan starta den
1 mars, 6 150 000 kronor.
Denna föreslagna utbyggnad av förskolan i Bastasjö föreslås finansieras som en del
av de i kommunstyrelsens budget för 2008 reserverade 10 000 000 kronor för
förskoleutbyggnad.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att etablera förskola på Bastasjö enligt ovanstående förslag.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att etablera förskola på Bastasjö enligt ovanstående förslag.

28 februari 2007
P Olsson
A Ottosson
S Petersson
Akten
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2006.445.630
§ 30
Yttrande över ansökan om tillstånd för enskild förskola
Emmagården AB ansöker om tillstånd för att starta enskild förskola. Ansökan avser
en avdelning och sökande önskar starta omgående.
Enligt skollagen kap 2a 14 § ska kommunen bevilja tillstånd till enskild förskola om
verksamheten uppfyller
1. kraven på god kvalitet och säkerhet, och
2. de krav som anges i 3 §.
Sammanfattning av ansökan
Kvalitet och säkerhet
Förskolan ska arbeta enligt förskolans läroplan och med naturprofil som verksamhetsidé. Personal och barn ska odla grönsaker och blommor och kompostera avfall
med hjälp av utbildad trädgårdsmästare. Förskolan ska erbjuda mycket utevistelse i
alla väder.
Till ansökan biläggs den arbetsplan som förskolan ska arbeta efter och som
personalen ska revidera en gång per termin. Planen fokuserar på Vårdat språk,
Miljötänkande, Djur och natur samt Hälsa och rörelse.
Sökande beskriver hur förskolan ska arbeta med säkerheten inne och ute, samt för
hur personalen ska agera om barn försvinner. Vid behov av specialkost ska dietist
tillsammans med berörda föräldrar gå igenom rutiner och kosthållning. Personalen
ska upprätta en plan för hur de ska göra om ett barn äter något som t.ex. kan ge
allergisk reaktion. Trappor inomhus ska förses med grindar och gården ska utrustas
med staket. Vid utflykter ska mobiltelefon, med föräldrarnas telefonnummer
inprogrammerade, tas med och både personal och barn ska bära reflexvästar.
Skollagens krav (2a kap 3 §)
Emmagården ska erbjuda en pedagogisk verksamhet som omfattar såväl fostran
som omvårdnad.
Förskolan ska arbeta för att barnen visar hänsyn och respekt för varandra, lär sig att
hantera konflikter och att ta ansvar för gemensamma regler.
Emmagården har för avsikt att ta emot barn med hörselnedsättning och söker därför
personal som behärskar Tecken som stöd och/eller Teckenspråk. Om detta inte
lyckas ska Emmagården erbjuda undervisning i Teckenspråk för personalen inför
start av verksamheten.
Antalet barn planeras vara tolv och föreståndaren ska ansvara för den pedagogiska
verksamheten och arbeta tillsammans med två barnskötare/förskollärare. Minst en i
arbetsgruppen ska vara förskollärare och alla anställda bör ha någon form av
pedagogisk utbildning. Genom att förskolan ska ha en liten barngrupp hinner
personalen se varje barn och dess behov, och kan ge det stöd som behövs.
Uppgifter om personal lämnas när tillstånd beviljats.
(forts)
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§ 30 (forts)
Lokalen som förskolan ska bedrivas i har tidigare använts till barnverksamhet.
Emmagården AB återkommer med de uppgifter som visar att lokalen kan
godkännas som förskola.
Ansökan om bidrag
Under förutsättning att tillstånd meddelas för den enskilda förskolan beslutar barnoch ungdomsnämnden om bidrag till verksamheten efter ansökan från huvudmannen för den enskilda förskolan. Bidrag utbetalas med belopp som fastställs av
barn- och ungdomsnämnden, som också beslutar om från när bidraget utbetalas.
För att enskild förskola ska ha möjlighet att få bidrag ska den stå öppen för alla barn
som har rätt till motsvarande offentlig verksamhet.
Bedömning av ansökan
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för Emmagården AB:s ansökan,
som bedöms svara mot de krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen
(2a kap 14 §). Under förutsättning att sökande redovisar ändamålsenliga lokaler för
förskolan och att den personal som ska anställas uppfyller skollagens krav, bedöms
den verksamhet som ansökan avser uppfylla kraven för att tillstånd ska beviljas.
Barn- och elevskyddslagen*, som gäller från april 2006, kräver att förskolan
upprättar en likabehandlingsplan. Lagen ska främja barns lika rättigheter samt
motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till
ändamål att motverka annan kränkande behandling. Planen ska årligen följas och
ses över.
*Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67)

Tjänstemannaförslag
Under förutsättning att Emmagården AB lämnar uppgifter om lokaler och personal
som uppfyller skollagens krav samt upprättar likabehandlingsplan, föreslås barnoch ungdomsnämnden bevilja tillstånd att bedriva förskola.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja Emmagården AB tillstånd att bedriva förskola under förutsättning att
ovan angivna krav uppfylls.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bevilja Emmagården AB tillstånd att bedriva förskola under förutsättning att
ovan angivna krav uppfylls.

28 februari 2007
Kommunstyrelsen
P Olsson
A Ottosson
Akten
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2006.497.608

§ 31
Förslag till yttrande över motion angående stopp för islamiserade lovdagar
(Ks Dnr 2006.540 608)
Sverigedemokraterna har till Kommunfullmäktige ställt motion med förslag om
stopp för islamiserade lovdagar.
I motionen hänvisas till kommuner som infört lovdagar med anledning av ickekristna religiösa högtider.
Sverigedemokraterna menar att det är invandrarna som ska anpassa sig till det
svenska samhället och inte tvärtom. Vidare skriver motionären att det är en
orimlighet att varje etnisk och religiös grupp ska ha sina egna lovdagar, samt att det
inte finns någon anledning att särbehandla muslimerna såsom har skett i andra
kommuner.
I motionen föreslås Kommunfullmäktige besluta
att lovdagar i skolan som kopplas till religiösa högtider endast ska avse traditionella,
kristna högtider.
Lärotider och lovdagar
Regleringen om att läsåret ska ha två terminer är nationell, medan beslut om början
och slut på terminerna samt förläggning av lovdagar under terminerna fattas av
styrelsen för utbildningen (Grundskoleförordningen 4 kap 1 §).
En skolpliktig elev får beviljas kortare ledighet enligt skollagen 3 kap 11 §.
Omfattningen preciseras i grundskoleförordningen till att omfatta ”sammanlagt högst
tio skoldagar under ett läsår”. Om det finns synnerliga skäl har rektor härutöver
delegation från barn- och ungdomsnämnden att bevilja ytterligare ledighet
(Delegationsordningen 3.7.1). Styrdokumenten preciserar inte vilka skäl som ska
vara godtagbara för att lärare eller rektor ska bevilja ledighet.
De lovdagar som idag kan sägas vara kopplade till kristna högtider är lovet mellan
höstterminen och vårterminen samt påsklovet. I vilken omfattning elever beviljas
ledighet för att fira religiösa högtider är inte något som registreras centralt. Någon
central uppföljning på ledighet som beviljas inom ramarna för förordningen sker inte,
medan delegationsbeslut redovisas till barn- och ungdomsnämnden. Det som
föreläggs nämnden är dock inte vilka skäl till ledighet som varje elev anfört, utan
enbart att ledighet beviljats samt omfattning av densamma.
(forts)
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§ 31 (forts)
Flexibla lov i Karlskrona
Efter beslut i barn- och ungdomsnämnden genomförs försök med flexibla skollov.
Tre skolor omfattas och försöket ska pågå under läsåret 2007/08. Det innebär att
dagarna för höstlovet och sportlovet ska vara flexibla, så att föräldrarna kan välja när
under läsåret dessa totalt tio dagar ska förläggas. För att garantera eleverna det antal
skoldagar de har rätt till, får de som är lediga vid annan tidpunkt undervisning under
höstlovet och/eller sportlovet.
En möjlig utveckling kan vara att flexibla skollov generellt införs i kommunen.
Förslag till beslut
Beslut om att bevilja ledighet för elever som vill ha lov för att fira religiösa högtider
vid andra tidpunkter än fastställda lov sker inom ramen för grundskoleförordning
och/eller delegationsordning. Barn- och ungdomsnämnden kan inte fatta beslut som
begränsar vad som föreskrivs i grundskoleförordningen och skollagen.
Att minska flexibiliteten i läsårsplaneringen eller att ytterligare centralstyra
läsårstiderna är inte aktuellt.
Tjänstemannaförslag
Med stöd av vad som anförts ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslag.
Per Björklund (sd) yrkar återremiss av ärendet.
Johan Elofsson, Patrik Hanssonm fl yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på förslaget om återremiss mot att ärendet avgörs vid
dagens sammanträde och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutat att ärendet
ska avgöras vid dagens sammanträde.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.
Per Björklund (sd) överlämnar en skriftlig reservation mot beslutet.
Bilaga 1

28 februari 2007
P Olsson
S Petersson
Akten
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§ 32
Disposition av bank- och postgirokonton
Med anledning av skifte av ordförande i barn- och ungdomsnämnden 2007-01-01
krävs ändring av tidigare beslut om dispositionsrätt av barn- och ungdomsnämndens
bank- och postgirokonton. Beslutet bör gälla tills vidare.
Kommunstyrelsen beslöt § 76/02 rörande ”Förändring av behörighet, finansiell
policy” att ändra behörigheter från att gälla personer till att gälla befattningar för att
underlätta den praktiska hanteringen.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till ovanstående beslut i kommunstyrelsen föreslår barn- och
ungdomsförvaltningen att barn- och ungdomsnämnden beslutar
att dispositionsrätten gäller följande tjänsteinnehavare, två i förening, en ur
respektive kolumn.
Förvaltningschef, BUF
Administrativ chef, BUF
Ekonomichef, BUF
Utvecklingschef, BUF
samt

Ekonomiassistent, centralt placerad, BUF
Ekonomiassistent, centralt placerad, BUF
Ekonom, BUF

att barn- och ungdomsnämndens ordförande ges dispositionsrätt med
kontrasignering av administrativ chef BUF, på barn- och ungdomsnämndens
konton.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att dispositionsrätten gäller följande tjänsteinnehavare, två i förening, en ur
respektive kolumn.
Förvaltningschef, BUF
Administrativ chef, BUF
Ekonomichef, BUF
Utvecklingschef, BUF
samt

Ekonomiassistent, centralt placerad, BUF
Ekonomiassistent, centralt placerad, BUF
Ekonom, BUF

att barn- och ungdomsnämndens ordförande ges dispositionsrätt med
kontrasignering av administrativ chef BUF, på barn- och ungdomsnämndens
konton.
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P Olsson
Rektorerna
Akten

§ 33
Val av kontaktpolitiker i barn- och ungdomsnämnden
Förslag till kontaktpolitiker i de olika områdena lämnas vid dagens sammanträde.
Ordföranden tillsammans med förvaltningen återkommer med besked om vilka regler
som ska gälla för ersättning vid kontaktpolitikeruppdrag.
Ordföranden uppmanar ledamöterna att utnyttja möjligheterna till besök ute i
verksamheten.
Informationen tas till protokollet.
___________________
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P Olsson
H Lindgren
Akten

§ 34
Förslag om arkivansvariga och arkivredogörare i barn- och ungdomsförvaltningen, Karlskrona kommun
Om tillgången till allmänna handlingar stadgas det i en av våra grundlagar nämligen,
tryckfrihetsförordningen. För att denna demokratiska rätt skall säkerställas krävs en
fungerande arkivvård. Vi har i vår verksamhet ett antal arkiv. För att tillse att vi
uppfyller vårt myndighetsansvar och för att praktiskt hantera handlingarna i ett arkiv
finns det en arkivansvarig och en arkivredogörare per arkiv.
Under de senaste åren har det skett en del personalförändringar inom denna grupp.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar för närvarande om detta, men förvaltningschefen föreslås att i fortsättningen ha dessa beslut på delegation.
Uppgifterna för arkivansvariga och arkivredogörare regleras i arkivlagen och
arkivreglemente för Karlskrona kommun.
Förvaltningen har upprättat en förteckning över verksamhet, arkivansvarig och
arkivredogörare.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att fördelning av arkivansvariga och arkivredogörare sker i enlighet med av
förvaltningen upprättad förteckning, samt
att delegera åt förvaltningschefen att fortsättningsvis utse arkivansvarig och
arkivredogörare.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att fördelning av arkivansvariga och arkivredogörare sker i enlighet med av
förvaltningen upprättad förteckning, samt
att delegera åt förvaltningschefen att fortsättningsvis utse arkivansvarig och
arkivredogörare.

28 februari 2007
Kommunstyrelsen
P Olsson
A Eklund
§ 35
Akten
Val av representanter i kommunrådet

18

2007.38.627

År 1996 beslutade kommunstyrelsen att som projekt starta ett kommunråd. Syftet var
att utveckla stödet för de mest utsatta barnen och ungdomarna. Projektet var
kommunövergripande och skulle pågå i två år. Projektet utvärderades sedan av såväl
interna som externa kompetenser. Utvärderingen ledde till att kommunfullmäktige
beslutade att kommunrådet skulle fortsätta som en etablerad verksamhet under
mandatperioden 1999-2002.
Ny uppföljning och utvärdering är gjord och kommunfullmäktige beslutade vid
sammanträde 18 - 19 december 2002
1. att Kommunrådet fortsätter sitt arbete under mandatperioden 2003-2006
2. att Kommunrådet är en övergripande resurs som skall vara behjälplig vid
genomförande av planeringsmetoder runt enskilda barn
3. att Kommunrådet fortlöpande rapporterar och föreslår åtgärder mot systemfel i
organisationen till berörda nämnder och styrelser
4. att som generalklausul anta att ”Om det råder oenighet om nämndens ansvar i
gällande reglemente och ett enskilt barns behov skall barnets behov gälla”
5. att respektive nämnder och styrelser utser representanter för mandatperioden
2003 - 2006.
En utvärdering för perioden 2003 – 2006 har presenterats för kommunstyrelsen
5 december 2006.
Kommunfullmäktige beslutade 20 – 21 december 2006 om att kommunrådet
fortsätter sitt arbete under mandatperioden 2007 – 2010.
Med hänvisning till ovanstående föreslås att utvecklingschef Anja Eklund, i likhet
med föregående perioder, utses till barn- och ungdomsnämndens representant i
kommunrådet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att utse Anja Eklund till barn- och ungdomsnämndens representant i kommunrådet
för tiden 2007 – 2010.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att utse Anja Eklund till barn- och ungdomsnämndens representant i kommunrådet
för tiden 2007 – 2010.
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P Olsson
H Lindgren
Akten

§ 36
Sturkö lokala föräldrastyrelse 2007
Val har förrättats till lokal styrelse för fritidshem, förskoleklass och skola på Sturkö i
Jämjö västra rektorsområde avseende år 2007.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna förslag på sammansättningen av styrelsen på Sturkö lokala
föräldrastyrelse.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna förslag på sammansättningen av styrelsen på Sturkö lokala
föräldrastyrelse.
___________________
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§ 37
Kurser och konferenser
1.

Fritidspedagogrollen 15 mars 2007.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att de ledamöter som har intresse och ej ingår i arbetsutskottet kan delta i
konferensen.
------------------2.

Barn- och ungdomsnämndens utbildning/konferens den 11 – 12 april 2007.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att ledamöter som önskar delta meddelar detta till barn- och ungdomsförvaltningen
senast 9 mars 2007.
___________________
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Kommunstyrelsen
P Olsson
H Lindgren

§ 38
Förlängning av Skolplanen
Kommunfullmäktige beslutade 2004-01-29 om nu gällande skolplan. Denna plan
gäller, enligt beslutet, t o m år 2006, varför arbete med att utforma ny skolplan nu är
under utarbetande. Då det finns en stark vilja att ett nytt beslutsunderlag inte skall
behöva forceras fram är det lämpligt med att förlänga, prolongera, nuvarande
skolplan.
Genom att prolongera nuvarande skolplan till dess kommunfullmäktige kan fastställa
en ny plan, skapas sålunda tid för arbetet och tillika förhoppningen att en framåtblickande och livfull diskussion om den framtida förskole- och skolverksamheten
samt skolbarnsomsorg i kommunen skall bilda utgångspunkt för en ny skolplan.
Tjänstemannaförslag
Med utgångspunkt i ovanstående föreslås Barn- och ungdomsnämnden hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att nu gällande skolplan för åren 2004 – 2006 prolongeras till dess en ny plan antas.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar hemställa att kommunfullmäktige beslutar
att nu gällande skolplan för åren 2004 – 2006 prolongeras till dess en ny plan antas.
___________________
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§ 39
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 8 Införande av barnomsorgspeng och skolpeng

Dnr.2007.57 610

Skolverket
Dnr.2006.184 631
Genomförd utbildningsinspektion i den fristående grundskolan Friskolan Svettpärlan
i Karlskrona
Skolverket
Dnr.2007.55 003
Anmälan om uppmaning till elever att demonstrera på Förintelsedagen i Karlskrona
kommun
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Dnr.2007.45 291
Utrymningsväg från Serpentinen, Ramdala skola är OK med nuvarande utformning
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Tillsynsprotokoll för Fredriksdals förskola

Dnr.2007.42 290

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Tillsynsprotokoll för Paradiset/Grävlingen i Jämjö

Dnr.2007.44 290

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Tillsynsprotokoll för Ramdala skola

Dnr.2006.45 291

Arbetsmiljöverket
Dnr 2006.377 291
Avslutande av ärende gällande Rödebyskolans träslöjdsverksamhet
Barn-och ungdomsförvaltningen
Angående detaljplan, Fiskhamnen 3, Saltö
Samverkansgruppen
Sammanträdesprotokoll 13 februari 2007
________________

Dnr.2007.17 214

29 mars 2007

1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 29 mars 2007
§ 40

Aktuell information
- Information om gemensam satsning i matematik
- Rapport om fördjupningsstudie, lärmiljöer och betyg grundskola –
gymnasiet
- Utbyggnad förskola

§ 41

Delegeringsärenden

§ 42

Budgetuppföljning januari – februari 2007

§ 43

Revidering av delegationsordningen för barn- och ungdomsnämnden

§ 44

Redovisning av åtgärder som vidtagits med anledning av Skolverkets
inspektion år 2006

§ 45

Uppföljning av integrationsplan för 2006 samt förslag till integrationsplan
för 2007

§ 46

Jämställdhetsplan för Barn- och ungdomsförvaltningen 2007

§ 47

Förslag till yttrande över motion angående skärpta krav på
simundervisningen. (KS 2006.502.611)

§ 48

Rutiner för kontaktpolitiker i barn- och ungdomsförvaltningen

§ 49

Kurser och konferenser

§ 50

Meddelanden

29 mars 2007
Plats och tid
Beslutande

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Tjänstemän

Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 – 11.50
Jan-Olof Petersson (fp)
ordförande
Patrik Hansson (s)
2:e vice ordförande
Birgitta Gamelius (m)
Patrik Magnusson (m)
Pernilla Persson (c)
Jeanette Petersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Roland Andreasson (s)
kl 08.30 – 10.00
Lisbeth Bengtsson (s)
Richard Jomshof (sd)
Eva Ottosson (m)
kl 08.30 – 11.50
Åsa Thelning (fp)
kl 08.30 – 11.50
Margareta Olin Mattsson (c)
kl 08.30 – 11.50
Claes Nedfors (s)
kl 08.30 – 11.50
Ann-Louise Rosell
kl 08.30 – 11.20
Eva Henningsson (s)
kl 10.00 – 11.50
Bo Svensson (s)
kl 11.20 – 11.50
Markus Alexandersson (s)
kl 08.30 – 11.20
Eva Henningsson (s)
kl 08.30 – 10.00
Bo Svensson (s)
kl 08.30 – 11.20
Siv Holmberg (s)
Per Björklund (sd)
Per Olsson
barn- och ungdomschef
Henrik Lindgren
administrativ chef
Solvig Ohlsson
planeringschef
Stefan Petersson
ekonomichef
Eva Magnusson Larsson
PA-chef
Anita Ottosson
pedagogisk samordnare
Lena Lund
matematikutvecklare
Gunilla Ingestad
utredare
Kerstin Nilsson
vik nämndsekreterare

Utses att justera

Eva-Britt Dahlström

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2007-04-02 kl 13.30

Underskrifter

Sekreterare __________________________________ Paragrafer 40 - 50
Kerstin Nilsson
Ordförande __________________________________
Jan-Olof Pettersson
Justerare

__________________________________
Eva-Britt Dahlström

2

29 mars 2007

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2007-04-02
Intygar i tjänsten
Kerstin Nilsson
Vik nämndsekreterare

3
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Akten

§ 40
Aktuell information
1.

Information om gemensam satsning i matematik

Lena Lund, hörselpedagog vid Karlskrona kompetenscenter, informerar om projektet
Matematik – utvecklingsprocess som pågår i verksamheten.
Lena Lund arbetar som matematikutvecklare för att göra matematiken synlig ute i
skolorna.
89 lärare har deltagit i en 5-poängsutbildning i ämnet.
Informationen tas till protokollet.
___________________
2.

Rapport om fördjupningsstudie, lärmiljö och betyg grundskola gymnasiet

Utredare Gunilla Ingestad informerar om de rapporter som gjorts ang Kartläggning
av elevers kunskaper – fördjupad analys av betyg och resultat, Betygsresultat 2006 –
en jämförelse mellan olika ämnen och olika skolor och Förstahandsval till
gymnasieskolan - fördelning mellan olika program samt skillnad mellan olika
skolområden.
I enlighet med Uppföljnings- och utvärderingsplan år 2006 beslutades om fördjupad
kartläggning och analys av kunskaper och betyg. Som underlag har bl a följande
genomförts:
• Sammanställning av gymnasieval – skillnader mellan skolor (maj 2006).
• Enkät (okt - nov 2006) Betygsundersökning samt några kompletterande
frågeställningar.
• Sammanställning av betygsresultat i samtliga ämnen (jan 2007).
Enkäten genomfördes i ett urval av gymnasieskolans klasser efter samråd med
gymnasieskolans förvaltningsledning och berörda rektorer. Urvalet utgörs av åk2 –
klasser på Samhälls-, Fordons-, TIME- och Omvårdnadsprogrammen, totalt 127
elever. Bortfallet är lågt då enkäterna genomfördes på lektionstid. Resultatet har
sedan presenterats i samtliga deltagande klasser, följt av diskussion med elever och
lärare.
forts.
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§ 40 (forts)
Ett genomgående intryck är att övergången till gymnasiet för flertalet elever ger nya
och positiva dimensioner i lärande och upplevelser av de egna möjligheterna, kanske
framförallt för de elever som upplevt sig som svaga i grundskolan. Detta väcker
frågor om gymnasieskolans möjlighet att vidga verksamheten på ett sätt som möjliggör för fler elever att följa ett nationellt program. I olika sammanhang framhålles,
särskilt av gymnasieskolans lärare och skolledare, svårigheter att anpassa utbildningen till elevernas skiftande förutsättningar. Elever med inlärningssvårigheter och
elever födda utomlands är grupper som särskilt nämns. Beträffande den sistnämnda
gruppen är det förvisso så, vilket bekräftas av olika forskningsresultat, att tillägnandet av ett nytt språk fullt ut är en mångårig process. Samtidigt kan man
diskutera olika sätt att anpassa utbildningens längd och/eller innehåll – olikheter i
kulturell och språklig bakgrund kan ju också utgöra en resurs på en samhälls- eller
språkinriktad utbildning!
Diskussionen om snälla betyg och om bristande förkunskaper berör dels frågan om
svaga elevers villkor och möjlighet att följa en gymnasieutbildning och dels effekterna av en förändrad kunskapssyn. Enligt nuvarande läroplaner har kunskap och
lärande en annan innebörd än i de tidigare och handlar nu inte så mycket om
faktakunskap utan mer om kvalitativa färdigheter, såsom förståelse. I det övergångsskede mellan olika läroplaner vi fortfarande befinner oss i (från Lgr/Lgy 80 till
Lpo/Lpf 94) uppstår lätt bristande samstämmighet både mellan grundskola och
gymnasieskola och mellan olika skolor. Det är av stor vikt att de diskussioner som
blir följden inte blir ensidiga och att åtgärder och utvecklingsformer skapas i
samverkan mellan de olika skolformerna och i relation till uppdraget enligt de
aktuella läroplanerna.
Informationen tas till protokollet.
___________________
3.

Utbyggnad förskola

Förvaltningschef Per Olsson informerar om vårens läge angående kön till
barnomsorg.
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att lösa kön och redovisa de
ekonomiska konsekvenserna.
Ordföranden informerar att frågan kommer att återkomma till nämnden.
Informationen tas till protokollet.
___________________
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§ 41
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Förordnande som tf förvaltningschef under tiden
2007-03-03 – 13.

2007.81.023

Förordnande som vik rektor på Vedebyskolan under
tiden 2007-03-06 – 03-14.

2007.86.023

Lönetillägg under tiden 2007-03-13 – 2007-03-14 för
uppdrag som platsansvarig vid Saltöskolan.

2007.5.024

Lönetillägg under tiden 2007-03-13 – 2007-03-14 för
uppdrag som platsansvarig vid Saltkråkans förskola.

2007.5.024

Fortsatt lönetillägg under tiden 2007-03-01 – 2007-03-31 2007.5.024
för studie- och yrkesvägledning för Rosenholmsskolans
elever.
Fortsatt lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare vid 2007.5.024
Lyckebyskolan under tiden 2007-04-01 – 2007-06-21.
Arvode som ersättning för schemaläggning och tjänstefördelning vid Nättrabyskolan.

2007.118.024

Utökning av Rosenholmsskolans verksamhet att gälla
även år 6.

2007.2003.002

Anpassad studiegång för elev i år 8 Rödebyskolan fr o m 070202 och tills vidare.
Ledighetsansökan för elev år 8 Rödebyskolan under tiden 071206 – 071222.
Ledighetsansökan för elev år 5 Rödebyskolan under tiden 071206 – 071221.
Begäran om ledighet 070529 – 070614, 12 dagar. Tidigare ledighet 0 dagar.
Begäran om senarelagd skolstart.
Beslut om anpassad studiegång för elev år 9 Jändelskolan.
Begäran om byte av årskurs, från år 3 till år 4, Fågelmara skola.
Beslut om anpassad studiegång. Pojke i år 8.
forts.
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§ 41 (forts)
Beslut om anpassad studiegång. flicka år 8.
Beslut om anpassad studiegång. Flicka år 7.
Beslut om anpassad studiegång. Flicka år 7.
Elev beviljas ledighet under perioden 070129 – 070228. Familj relaterade problem.
Pojke år 2.
Elev beviljas ledighet under perioden 070319 – 070511 för utlandsresa med pappa
till Libanon. Flicka i Fsk.
Begäran om ledighet. Tidigare ledighet 13 dagar.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
___________________
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Akten
Kommunstyrelsen
P Olsson
S Petersson
§ 42
Budgetuppföljning januari – februari 2007
Barn- och ungdomsnämndens driftbudget omsluter för närvarande 930 Mkr, varav
kommunbidrag 844 Mkr och övriga externa och interna intäkter 86 Mkr.
Till 12 rektorsområden med förskola – grundskola har enligt resursfördelningen
fördelats ut 614 Mkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämnden har 2006 disponerat en nettobudget om 799,4 Mkr.
Bokslutet för 2006 visar en negativ budgetavvikelse om 0,1 % eller motsvarande -0,8
Mkr. Investeringsutrymmet har under året varit 7,95 Mkr av vilket 6,9 Mkr har
nyttjats.
Rektorsområdena uppvisar sammantaget ett positivt resultat mot budget om 1,2 Mkr.

Internbudget/Resursfördelning 2007
Under 2007 används den resursfördelningsmodell som togs fram till budget 2001
och som modifierades till 2005-års internbudget med att 25 Mkr av resurstilldelningen till rektorsområdena fördelas utifrån två av Skolverkets Salsa-kriterier.
Modellen från 2001 skall ge rektorsområdena stabila budgetförutsättningar genom
att områdenas totala resurser är kända vid verksamhetsårets start. För barnomsorgen
följs producerade timmar upp månadsvis och regleras ekonomiskt per tertial.
Justeringar görs också för att kompensera för de löneökningar som kommer under
året.
Utöver den ordinarie budgeten finns även medel avsatta i en reserv under kommunstyrelsen för att delvis täcka det utökade behovet av barnomsorg på grund av
demografiska förändringar d v s ett utökat födelsetal.
För 2007 har sammantaget 12 Mkr budgeterats som reserver. En reserv om 4 Mkr
som säkerhetsmarginal enligt budgetdirektiven samt 8 Mkr (1 %) enligt samma
direktiv i enlighet med föreslagna rationaliseringsåtgärder, se budget 2007.
Förändringar i resursfördelningen som förberedelse för skolpeng/barnomsorgspeng.
Särredovisning mellan förskoleverksamhet och skola införs från årsskiftet.
Fritidshemmen kommer att räknas in i skolans tilldelning. Under första perioden för
särredovisning gäller inte fördelningen strikt, utan ska ge grund för god anpassning
av skolpeng resp barnomsorgspeng i kommande system.
Befintliga resultatenheter d v s rektorsområdena som avses att vara gällande under
2007 och att anpassas till införande av skolpeng och barnomsorgspeng, först 2008.
forts.
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§ 42 (forts)
Införandet av skolpeng och barnomsorgspeng kommer att utredas inför halvårsskiftet.
Vid införande av skolpeng/barnomsorgspeng kommer att beaktas huruvida ett antal
faktorer, som ingår i nuvarande resursfördelning, också ska beaktas inom skolpengen/barnomsorgspengen. Exempel på detta är medel för barn i behov av särskilt
stöd, strukturellt stöd till enheter med sviktande elevunderlag, tillskott till områden
med sämre socioekonomiska förhållanden, men också kostnader för administration,
resursskola, resurscentrum samt gemensamma utvecklingsinsatser.
En övergång till skolpeng/barnomsorgspeng kan därför, i mindre utsträckning, göra
att rektorsområdenas och fristående skolors budget för 2007 förändras under året.
Sannolikt kommer inte principerna för hyror och lokalbidrag att ändras under
löpande år.
PROGNOS FÖR 2007
- 4 Mkr
Att göra en bra prognos för hela verksamheten redan efter två månader är oerhört
svårt. Prognosen grundar sig mycket på vad som framkommit i samband med
internbudgetarbetet inför 2007 samt analys av bokslutet för år 2006.
Den reserv om 8 Mkr som avsattes för kvalitets- och volymökningar i budget
upplöstes i samband med interbudget 2007 för de i budget föreslagna åtgärderna.
Barnomsorg och Förskola
De medel som avsattes av fullmäktige för att täcka den demografiska utbyggnaden
12 Mkr, har redan tagits i bruk för att täcka det behov som kan ses under 2007.
Även den reserv som finns avsatt under kommunstyrelsen har i internbudget
planerats in att tas i bruk under 2007 och trots denna satsning på förskoleutbyggnad
ser förvaltningen ett ytterligare behov av utbyggnad under 2007 om 4 Mkr. Under
förutsättning att dessa medel tillförs nämndens budget prognostiserar förvaltningen
att full behovstäckning kommer att ske inom förskoleverksamheten.
Den, sedan 2002, förtätning som skett i barngrupperna i förskolan vilket motsvarar
ca 4 avdelning på årsbasis.
Inför kommande år ser vi ett fortsatt ökat behov av förskoleplatser utifrån prognos
som bygger på den av kommunstyrelsen antagna befolkningsprognos för
Karlskrona kommun . Utifrån denna prognos ser vi i dagsläget ett behov av
ytterligare ca 10 avdelningar i början av 2008. Utöver detta tillkommer ca 3-4
avdelningar som sannolikt endast behov finns för under våren då platsbehovet är
som störst.
forts.

29 mars 2007

10

§ 42 (forts)
Grundskola
I rektorsområdena har arbetet med att nå en budget i balans till 2007-12-31, preliminärt slutförts. Vid genomgång med rektorsområdena har framkommit åtgärder som
kommer att genomföras för att uppnå denna balans. Viktigast är förändrad organisation p g a lägre elevantal. Bland de övriga övervägandena rektorerna gör, förekommer liksom under tidigare år, ökad gruppstorlek, överförande av elever från
mindre arbetsgrupp till större grupper, ökad restriktivitet vid vikarietillsättning,
ökad samordning avseende extraresurser och elevassistenter, samt minskade anslag
till läromedel och övrigt material/-iel.
I de ramar som fastställts av kommunfullmäktige för 2007 finns ersättning för det
riktade statsbidraget avseende personalförstärkningar i skola och fritidshem, samt
för det riktade statsbidraget avseende personalförstärkningar i förskolan som från
och med 2007 försvinner som riktat statsbidrag och istället ingår i det kommunala
generella statsbidraget medräknat.
Investeringsbudgeten är på totalt 6,9 Mkr. Till detta kommer 1 Mkr som inte
utnyttjades under 2006 för utrustning/inventarier till förskolor som öppnats senare än
beräknat.
För den utbyggnad som planeras inom förskolan under 2007 finns ytterligare
investeringsmedel, 1,8 Mkr, avsatta i reserv under kommunstyrelsen till utrustning/
inventarier.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att hos kommunstyrelsen begära att de 8 Mkr som finns avsatta under kommunstyrelsen som reserv för volymökning inom förskolan överförs till nämndens ram,
2. att hos kommunfullmäktige begära att investeringsramen för 2007 utökas med
de 1 Mkr som ej utnyttjades för utrustning/inventarier inom rektorsområdena under
2006,
3. att hos kommunstyrelsen begära att 1,1Mkr av den investeringsreserv om 1,8 Mkr
som finns avsatta under kommunstyrelsen för inventarier inom förskolan överförs till
nämndens investeringsram,
4. att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag på 4 Mkr som saknas för att full
behovstäckning skall kunna ske inom förskoleverksamheten, samt
5. att överlämna budgetuppföljning för januari – februari 2007 till kommunstyrelsen.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
forts.
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§ 42 (forts)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
1. att hos kommunstyrelsen begära att de 8 Mkr som finns avsatta under kommunstyrelsen som reserv för volymökning inom förskolan överförs till nämndens ram,
2. att hos kommunfullmäktige begära att investeringsramen för 2007 utökas med
de 1 Mkr som ej utnyttjades för utrustning/inventarier inom rektorsområdena under
2006,
3. att hos kommunstyrelsen begära att 1,1Mkr av den investeringsreserv om 1,8 Mkr
som finns avsatta under kommunstyrelsen för inventarier inom förskolan överförs till
nämndens investeringsram,
4. att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag på 4 Mkr som saknas för att full
behovstäckning skall kunna ske inom förskoleverksamheten, samt
5. att överlämna budgetuppföljning för januari – februari 2007 till kommunstyrelsen.
___________________
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Akten
P Olsson
H Lindgren

§ 43
Revidering av delegationsordningen för barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsförvaltningen har gjort en översyn av delegationsordningen för
barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona kommun.
Delegationen bygger på den grundorganisation som fastställts av barn- och
ungdomsnämnden 1995-11-06. Vissa förändringar i bl a rektorsområdesindelningen
har skett fortlöpande med följd att arbetsområden för vissa rektorer förändrats.
Förslaget till reviderad delegationsordning redovisas, samt sammanställningen över
de förändringar/kompletteringar som gjorts i planen.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna redovisad delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden i
Karlskrona kommun att gälla från och med den 1 maj 2007.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna redovisad delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden i
Karlskrona kommun att gälla från och med den 1 maj 2007.
___________________

29 mars 2007
Akten
Skolverket
P Olsson
A Eklund
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§ 44
Redovisning av åtgärder som vidtagits med anledning av Skolverkets
inspektion år 2006
Vid den utbildningsinspektion som genomfördes av Skolverket under 2006
bedömdes att verksamheten i huvudsak genomförs i enlighet med nationella mål
och krav.
Utbildningsinspektionens uppgift är att klargöra hur väl en verksamhet fungerar i
förhållande till bestämmelserna i skollagen, skolformsförordningarna och de
nationella läroplanerna.
Utbildningsinspektionen omfattar en granskning och bedömning på kommun och
skolnivå som tar fasta på både kvaliteten och den rättsliga aspekten i de inspekterade verksamheterna. Om verksamheten inte svarar mot krav enligt nationella
bestämmelser begär Skolverket att åtgärder vidtas och redovisas inom tre månader.
När det gäller förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg fokuserar inspektionen på
huvudmannens sätt att ta ansvar för dessa verksamheter.
Samtidigt som Skolverkets inspektion i sig alltså ger underlag för kvalitetsutveckling
är kommunens eget arbete med utvärdering och uppföljning, ett område som särskilt
kommer att granskas i inspektionen.
Skolverket utgår från följande övergripande frågeställningar i inspektionen:
Rättssäkerheten
Hur garanteras barns/elevers/studerandes rättigheter? Följer huvudmännen de krav
som ställs i författningarna?
Kvaliteten
Hur goda är resultaten och måluppfyllelsen i förhållande till mål och riktlinjer i
läroplanerna, mål att sträva mot och att uppnå i kursplanerna, programmålen för
gymnasieskolans nationella och specialutformade program respektive programmålen
för gymnasiesärskolans nationella program?
Kvalitetsarbetet
Hur arbetar huvudmän och verksamheter för att ta i anspråk det decentraliserade
ansvarets möjligheter? Hur arbetar man med egen utvärdering och eget
kvalitetsarbete? Fungerar verksamheten, på huvudmanna- respektive
verksamhetsnivå, för sitt syfte, dvs. får varje barn, elev, vuxenstuderande bästa
möjliga förutsättningar för att utvecklas i riktning mot de nationella målen?
forts.
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§ 44 (forts)
Sammanfattande bedömning
Den pedagogiska verksamheten inom kommunens förskolor, fritidshem och skolor
ligger i linje med de nationella riktlinjerna och bedöms hålla en god och jämn
kvalitet.
Vidare bedömer Skolverket att kommunen bedriver ett aktivt arbete för att
identifiera stödbehov.
Rektorerna är väl förtrogna med verksamheten och tar ansvar för att utveckla
utbildningen. Skolorna upplevs i hög utsträckning som trygga miljöer för lärande.
Brister som måste åtgärdas
Dock påtalades några brister som snarast måste åtgärdas.
På kommunövergripande nivå avser bedömningen kommunens rutiner vid placering
av grundskoleelever i särskild undervisningsgrupp, som inte uppfyller
författningarnas krav.
- kommunens rutiner vid placering av grundskoleelever i särskild
undervisningsgrupp (de s.k. resursskolorna) uppfyller inte författningarnas krav ( 5
kap 5 § och 8 kap 1§ grundskoleförordningen)
Åtgärd: ändring i delegationsordning (enligt Barn- och ungdomsnämnden
2007-03-29).
Delegationsordningen lyder efter ändring:
2.6.1 (Ny) Beslut om placering av elev i särskild undervisningsgrupp som är
organiserad utanför elevens ordinarie hemskola, t ex Resursskola, R hemskola,
GrF 5:5, Anmäles.
På skolnivå berör kritiken exempelvis elevens val, åtgärdsprogram, studiehandledning på modersmålet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna redovisningen av åtgärder enligt handlingar i ärendet.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget, samt att paragrafen omedelbart justeras.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av åtgärder enligt handlingar i ärendet, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
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Akten
Kommunstyrelsen
P Olsson
A Ottosson
§ 45
Uppföljning av integrationsplan för 2006 samt förslag till integrationsplan för 2007

Kommunfullmäktige antog i juni 2003 integrationsberedningens förslag till
måldokument Måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk mångfald
2003-2006.
För 2004 - 2006 gäller att alla politiska nämnder, förvaltningar och kommunala bolag
ska:
• årligen upprätta integrationsplan med mätbara mål i samband med budgetarbetet
• redovisa måluppfyllelse och utvärdering i april månad till kommunstyrelsen och
integrationsberedningen
Barn- och ungdomsnämnden har för sin verksamhet ett antal planer och måldokument, något som påpekats vid de revisioner som gjorts av nämndens verksamhet.
Nämnden har uppmanats att begränsa omfattningen av måldokument och planer.
Mot bakgrund av detta har barn- och ungdomsnämnden inkluderat direktiv för
integrationsarbetet i skolplanen för 2004-2006. Skolplanen har sin utgångspunkt i
nationella styrdokument, samt de internationella föreskrifter som Sverige förbundit
sig att beakta (t ex Barnkonventionen).
Förslag till integrationsplan för 2007
Planen är ett komplement till Barn- och ungdomsnämndens skolplan 2004-2006.
Planen har behandlats i samverkansgruppen 2007-03-13.
MÅL:

alla barn och ungdomar i Karlskrona kommun ska uppleva gemenskap och
samhörighet oavsett etnisk, kulturell eller social bakgrund.

Delmål: attitydundersökningar som genomförs vartannat år för skolår 5 respektive
skolår 9 ska visa på ständiga förbättringar avseende de områden som berör
skolplanens integrationsdirektiv.
Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de grundläggande värdena. Allt arbete ska
genomsyras av dessa. Detta innebär att alla som arbetar för och i skolan måste dela
den värdegrund som uttrycks i läroplanerna och i FN:s barnkonvention.
• För att bryta etniska låsningar och hinder ska varje rektorsområde årligen ge
möjlighet till individuella möten och samverkan mellan barn och ungdomar med
olika kulturell bakgrund.
• Barn och ungdomar i Karlskrona ska få kännedom om såväl det egna som
andras kulturarv.
forts.
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§ 45 (forts)
Uppföljning och utvärdering
Redovisas i rektorsområdenas kvalitetsredovisningar:
• Varje skola ska aktivt redovisa hur man arbetar med värdegrundsfrågor och
ständigt dela med sig av sin erfarenhet.
• Uppföljning av integrationsdirektiv.
Centrala undersökningar
• Attitydundersökning för elever/föräldrar i år 5 vartannat år.
• Attitydundersökning för elever/föräldrar i år 9 vartannat år .
• Förteckning över goda exempel på utvecklingsarbeten. (ex De goda idéerna, en
sammanställning över aktuella utvecklingsarbeten i Karlskrona kommuns
förskoleverksamhet, skolor och fritidshem)
De resultat som redovisas genom uppföljningar och utvärderingar ger förvaltningen
en övergripande samlad kunskap om hur arbetet med integrationsdirektivet
fortskrider och utvecklas.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att anta föreslagen integrationsplan som sin egen.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Patrik Hanssons bifallsyrkande mot Richard Jomshofs
avslagsyrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutat enligt Patrik
Hanssons bifallsyrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att anta föreslagen integrationsplan som sin egen.
Reservation
Richard Jomshof (sd) reserverar sig mot förslaget.
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Akten
Kommunstyrelsen
P Olsson
A Ottosson
§ 46
Jämställdhetsplan för Barn- och ungdomsförvaltningen 2007
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat ett förslag till jämställdhetsplan som
följer Karlskrona kommuns jämställdhetsprogram och de instruktioner som tagits
fram för vad förvaltningarnas planer ska innehålla.
Planen har behandlats i samverkansgruppen 2007-03-13
Under respektive rubrik beskrivs barn- och ungdomsnämndens målsättning och den
inriktning arbetet med jämställdhet ska ha inom nämndens verksamheter. Här
redovisas också de åtgärder som ska vidtas för att nå de mål som planen omfattar,
samt uppföljning av planen för år 2006.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att anta föreslagen jämställdhetsplan som sin egen.
Johan Elofsson yrkar att under Mål 4, Makten, 2:a stycket tas bort.
Patrik Hansson yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på Johan Elofssons ändringsyrkande mot Patrik
Hansson bifall till förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet beslutat enligt
Johan Elofssons ändringsyrkande.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget och med Johan Elofssons ändringsyrkande.
Yrkanden
Patrik Hansson (s), Richard Jomshof (sd) och Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till
tjänstemannaförslaget.
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot tjänstemannaförslaget och finner att
barn- och ungdomsnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
forts.
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§ 46 (forts)
Votering
Patrik Hansson (s) begär votering.
Voteringsproposition
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som biträder arbetsutskottets
förslag röstar ja, den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar nej.
Följande röstar ja: Birgitta Gamelius (m), Patrik Magnusson (m), Pernilla Persson (c)
Eva Ottosson (m), Åsa Thelning(fp), Margareta Olin Mattsson (c), Jan-Olof
Petersson (fp).
Följande röstar nej: Jeanette Pettersson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Lisbeth
Bengtsson (s), Richard Jomshof (sd), Claes Nedfors (s), Eva Henningsson (s), Bo
Svensson (s), Patrik Hansson (s).
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 nej-röster mot 7 ja-röster beslutat i enlighet
med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att anta föreslagen jämställdhetsplan som sin egen.
___________________
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Akten
2006.444.611
Kommunfullmäktige
P Olsson
A Eklund
§ 47
Förslag till yttrande över motion angående skärpta krav på
simundervisningen.
(KS 2006.502.611)
Barn och ungdomsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig angående en motion från
Ingrid Hermansson (c). I motionen föreslås att Karlskrona kommun ska ha högre
målsättning för Simkunnighet, än vad Skolverket föreslår.
Motionen föreslår
Att skolorna i Karlskrona kommun har som målsättning att eleverna senast år 3 bör
kunna simma 200 meter samt ha en god vattenvana med bad-båt-och isvett.
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande.
Tjänstemannaförslag
Mot bakgrund av upprättat förslag föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta
att avslå motionens förslag om att skärpa den kommunala målsättningen för
simundervisning i grundskolan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar återremiss av ärendet.
Åsa Thelning (fp) yrkar ändring av att-satsen till att anse motionen besvarad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet avgörs vid dagens
sammanträde och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutat avgöra ärendet vid
dagens sammanträde.
Ordföranden ställer Åsa Thelnings (fp) ändringsyrkandet av att-satsen mot
arbetsutskottets förslag och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutat enligt
Åsa Thelnings ändringsyrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att anse motionen besvarad.
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Akten
P Olsson
H Lindgren
I Bergström

§ 48
Rutiner för kontaktpolitiker i barn- och ungdomsförvaltningen
Kommunikationen mellan personal/barn/elever i barn- och ungdomsförvaltningens
verksamheter och barn- och ungdomsnämndens ledamöter är av stor betydelse för
alla parter. En god bild av verksamheten underlättar beslutsfattandet i nämnden.
Samtidigt förstärker täta möten mellan politiker och personal/barn/elever den
demokratiska processen.
Kontaktpolitiker i respektive område är fastställt i barn- och ungdomsnämnden den
28 februari 2007.
För att praktiskt hantera uppdraget som kontaktpolitiker gäller följande:
Två dagar per läsår får användas med samma ersättningsrutiner som gäller vid
nämndssammanträdena (reseräkning, arvode och förlorad arbetsförtjänst). Med två
dagar avses 16 klocktimmar i den direkta verksamheten exklusive restid. Timmarna
får tas ut vid olika tillfällen om respektive arbetsgivare så tillåter.
För att välja tidpunkt för verksamhetsbesök skall samråd ske 10 kalenderdagar
innan med aktuell rektor för verksamheten. Såväl politiker som rektor kan ta
initiativ till kontakt.
Skulle det finnas önskemål om ytterligare närvaro utöver de två dagarna med
ersättningsnivå kan undantag göras i särskilda fall efter samråd med ordförande och
administrativ chef.
Informationen tas till protokollet.
___________________
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§ 49
Kurser och konferenser
Inga aktuella kurser och konferenser.
___________________
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§ 50
Meddelanden
Kommunstyrelsen
§ 58 Avsiktsförklaring inom trafiksäkerhetsområdet

Dnr.2007.112.512

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Tillsynsprotokoll för Jämjö Kyrkskola

Dnr.2007.85.291

Tekniska nämndens trafikutskott
Dnr.2007.76.512
§ 9 Ansökan om hastighetsbegränsning till 50 km/tim på
Bengtsavägen från Knösövägen och ca 190 m väster ut
Utbildningsnämnden
§ 12 Förslag till förändring av intagningsorganisationen
för gymnasieskolan
________________

Dnr.2007.56.612
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25 april 2007

1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 25 april 2007
§ 51

Aktuell information
- Köredovisning
- Förskoleutbyggnader
- Presentation av kommunrådet
- Information kring läs- och skrivutveckling F-9

§ 52

Delegeringsärenden

§ 53

Budgetuppföljning per den 31 mars 2007

§ 54

Yttrande över ansökan om tillstånd för enskilt fritidshem

§ 55

Ansökan om bidrag till fritidsverksamhet
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Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2007-05-03
Intygar i tjänsten
Kerstin Nilsson
Vik nämndsekreterare
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Akten

§ 51
Aktuell information
2006.131.611
1.

Köredovisning per den 31 mars 2007

Köredovisning t o m mars månad 2007 redovisas. Redovisningen omfattar samtliga
rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1 – 5 år är 35
barn. Samtliga barn utom 10 (5 sent ködatum, 2 från annan kommun och 3 oreglerad
skuld) har erbjudits plats. Framtida känd väntelista t o m december månad 2007 är
476 barn, varav 44 till kooperativ.
Av den totala kön fram t o m december månad 2007 önskar 56 placering under
förälders arbetssökande och 8 placering under föräldraledighet.
Kön avseende barn i åldrarna 6 – 12 år är 1 barn och framtida känd väntelista t o m
december 2007 är 13 barn.
Informationen tas till protokollet.
___________________
2.

Förskoleutbyggnader

Förvaltningschef Per Olsson informerar om planerad förskoleutbyggnad.
Nya planerade objekt är Bastasjö och Jämjö.
Invigning har skett av Hästö och Johannesbergs nya förskolor.
Informationen tas till protokollet.
___________________
3.

Presentation av kommunrådet

Ordförande i kommunrådet Ingrid Augustinsson-Swennergren informerar om rådets
verksamhet och syfte.
forts.
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§ 51 (forts)
Kommunrådet inrättades 1996, då det fanns ett behov av övergripande instanser för
barn och ungdomar som var aktuella inom flera förvaltningar. Det har visat sig vara
en mycket lyckad lösning där den unge står i centrum.
Karlskrona är unikt i landet med denna typ av verksamhet. Detta har uppmärksammats bl a med flera studiebesök.
Informationen tas till protokollet.
___________________
4.

Information kring läs- och skrivutveckling F-9

Utvecklingschef Anja Eklund och specialpedagog Margareta Bjarke informerar om
insatser kring läs- och skrivutveckling F-9.
Läs- och skrivutveckling behandlar bl a:
• Kommunala prov
• Fortbildning
• Kartläggning av svårigheter
• Studiecirklar God läsutveckling
• Läs- och skrivläger
• Modell Veteranlärare
I augusti anordnas en studiedag som ska handla om God läsutveckling, Språket i
vardagen, Riv alla hinder.
Informationen tas till protokollet.
___________________
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§ 52
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som rektor för
Jändelskolans rektorsområde under tiden 2007-04-01 –
2007-07-31.

2007.5.024

Fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som rektor för
Jämjö Östra rektorsområde under tiden 2007-04-01 –
2007-07-31.

2007.5.024

Förordnande som tf förvaltningschef, Barn- och ungdoms- 2007.123.023
förvaltningen under tiden 2007-03-29 – 2007-03-30
Beviljande av medel ur Palénska fonden.

2007.152.046

Beviljande av medel ur Karlskrona samfond för Daghemverksamhet.

2007.153.046

Lönetillägg för uppdrag som samordnare vid Folkets
Parks förskola under tiden 2007-04-10 – 2007-05-31

2007.5.024

Lönetillägg under tiden 2007-04-01 – 2008-03-31 för
arbete med schemaläggning inom Jämjö samverkansområde.

2007.5.024

Fortsatt lönetillägg under tiden 2007-04-01 – 2007-06-21
för uppdrag som utvecklingsledare vid Nättrabyskolan.
Fortsatt lönetillägg under tiden 2007-04-01 – 2007-06-21
för uppdrag som utvecklingsledare vid Nättrabyskolan.
Beslut om nytt lönebelopp fr o m 2007-04-01.

2007.16.024

Beslut om nytt lönebelopp fr o m 2007-04-01.

2007.16.024

Beslut om nytt lönebelopp fr o m 2007-04-01.

2007.16.024

Begäran om ledighet 5 dagar. Tidigare ledighet 7 dagar.
Begäran om ledighet 13 dagar. Tidigare ledighet 0 dagar.
Ledighetsansökan för elev år 5, Rödebyskolan.

forts.
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§ 52 (forts)
Ledighetsansökan för elev år 6, Rödebyskolan.
Ledighetsansökan för elev år 5, Rödebyskolan.
Lov mer än 10 dagar, 2007-09-14 – 2007-09-28.
Ledighet för perioden 070521 – 070614 för utlandsresa. Pojke i år 8.
Ledighet för perioden 070521 – 070614 för utlandsresa. Pojke i år 7.
Ledighet för perioden 070529 – 070614 för utlandsresa. Pojke i år 9.
Ledighet för perioden 070409 – 070427 för utlandsresa. Flicka i år 8.
Ledighet för perioden 070409 – 070427 för utlandsresa. Flicka i år 7.
Fr o m v 11 2007 undervisningen i SV, EN och SO och en del av tiden för språkval
förlagd t särskild undervisningsgrupp. Pojke i år 7.
Fr o m v 10 2007 anpassad studiegång innebärande att eleven gör praktik förlagd t
arbetsplats två dagar/v. Eleven läser då ej MU, IDH, Språkval och har viss
reducering av tiden för SV, EN, MA, FY, KE, BI och SO. Flicka i år 9.
Fr o m v 9 2007 samtliga ämnen utom IDH förlagd till särskild undervisningsgrupp
på Kastanjeskolan. Eleven har också anpassad studiegång innebärande att hon inte
studerar IDH under placeringen på Kastanjeskolan. Detta beslut ersätter delegationsbeslut från 061206. Flicka i år 6.
Fr o m v 6 2007 undervisn i SV, EN, MA och SO förlagd t särskild undervisningsgrupp. Anpassad studiegång innebärande att skoldagen är avkortad så att eleven går i
skolan dagligen kl 09.00 – 13.00 och inte läser FY, KE, BI, IDH, MU och SL.
Eleven deltar inte heller i Elevens val. Detta beslut ersätter tidigare delegationsbeslut
från 060908. Flicka år 9.
Från v 6 2007 undervisning i ämnena SV, EN, MA och SO förlagd t särskild
undervisningsgrupp. Anpassad studiegång innebärande att skoldagen är avkortad så
att eleven går i skolan dagligen kl 09.00 – 13.00 och inte läser ämnena FY och KE.
Detta beslut ersätter tidigare beslut från 061122. Flicka år 9.
forts.
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§ 52 (forts)
Från v 6 2007 undervisn i SV, EN, MA och SO förlagd t särskild undervisningsgrupp. Anpassad studiegång innebärande att skoldagen är avkortad så att eleven går i
skolan dagligen kl 09.00 – 13.00 och inte läser ämnena FY, KE, BL, HKK, IDH, MU
och SL. Fr o m v 9 har eleven praktik förlagd t arbetsplats en skoldag/v. Detta beslut
ersätter tidigare beslut fr 061017. Flicka i år 8.
Fr o m v 4 2007 undervisn i hemmet i SV, EN, MA, FY, KE, BI och SO 3 tim/v.
Anpassad studiegång innebärande att eleven inte, utöver SL och IDH som tagits bort
i tidigare beslut (2006/3049 606), studerar MU, BL, HKK. Dessutom praktik förlagd
t arb plats två halva dagar/v. Detta beslut ersätter tidigare beslut 061211 om
undervisn i hemmet och anpassad studiegång. Flicka i år 9.
Fr o m v 4 2007 undervisn i SV, EN förlagd t särsk undervisningsgrupp. Elev i år 9.
Fr VT 2007 undervisn samtliga ämnen förlagd t särsk undervisn grupp. Enl tidigare
beslut anpassad studiegång innebärande att hon inte läser ämnena FY, KE utan tiden
används till förstärkn i SV, EN, MA. Detta beslut ersätter tidigare delegationsbeslut
från 060907 om undervisn i särskild undervisn grupp. Flicka i år 8.
Ledighet för perioden 070214-0216 samt 070427-070512 för enskild angelägenhet
resp utlandsresa. Flicka i år 7.
Ledighet för perioderna 070124-0126 samt 070226-0302 för utlandsresor. Tidigare
beviljad ledighet under läsåret är 3 dagar. Pojke i år 6.
Ledighet för perioden 070321-0328. Tidigare beviljad ledighet under läsåret är 6
dagar. Pojke i år 2 och flicka i år 0. Kättilsmåla skola.
Fr o m v 5 2007 anpassad studiegång innebärande att eleven inte studerar EN. Enl
tidigare beslut studerar eleven ej heller FY, KE, BI. Tiden används till förstärkning i
ämnena SV, MA och SO. Flicka i år 9.
Beslut om anpassad studiegång. Pojke år 9 Jändelskolan.
Beslut angående ansökan om plats på resursskolan Fyrudden fr o m VT07.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
___________________
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Akten
Kommunstyrelsen
P Olsson
S Petersson

§ 53
Budgetuppföljning 31 mars 2007
Budgetuppföljning som gjordes per februari 2007 visade att prognosen för barn- och
ungdomsnämnden, helår, skulle sluta på ett negativt resultat mot budget om 4 Mkr.
I den budget och verksamhetsuppföljning som går upp till kommunstyrelsen och
fullmäktige per februari månad anmodas barn- och ungdomsnämnden att vidta
åtgärder som innebär att befarade avvikelser från tilldelade ramar kan undvikas, samt
att trygga det planerade behovet av barnomsorg i vår och återkomma med en
ekonomisk konsekvensbeskrivning härav i samband med delårsbokslutet i april då
finansieringen av verksamheten skall prövas.
Av nämndens investeringsbudget har till mars månad utnyttjats 1,9 Mkr.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att återkomma med en ekonomisk konsekvensbeskrivning i samband med
delårsbokslutet i april med anledning av uppdraget att trygga det planerade behovet
av barnomsorg i vår, samt
2. att i övrigt uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder som innebär att befarade
avvikelser från tilldelade ramar skall undvikas.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
___________________

25 april 2007
Akten
P Olsson
H Lindgren
A Ottosson
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2006.166.631

§ 54
Yttrande över ansökan om tillstånd för enskilt fritidshem
Agneta Svanberg, huvudman för friskolan Piggelinen, ansöker om tillstånd för att
starta enskilt fritidshem från höstterminen 2007. Ansökan avser 40 barn (800
timmar/vecka) som ska gå i friskolan Piggelinen.
Enligt skollagen kap 2a 14§ ska kommunen bevilja tillstånd för enskilt fritidshem
om verksamheten uppfyller
1. kraven på god kvalitet och säkerhet, och
2. de krav som anges i 3 §.
Sammanfattning av ansökan
Kvalitet och säkerhet
Friskolan Piggelinen och fritidshemmet ska ha en allmän inriktning med hälsa och
rörelse. Det innebär mycket rörelse, lek och utevistelse. Fritidshemmet ska arbeta
aktivt för att barnen ska känna ansvar för miljön som de har runt om kring sig.
I ansökan redovisas mål för Hälsa och rörelse, Miljön och naturen, Fri lek,
Trygghet och för Demokrati. Här beskrivs också hur fritidshemmet ska arbeta för att
nå målen samt utvärderingsmetoder för att kontrollera måluppfyllelsen.
Fritidshemmet ska vara beläget i samma lokaler som skolan. När verksamheten
kommit igång ska planer upprättas för brand, olycksfall, krissituationer, utflykter
m.m. samt likabehandlingsplan.
Skollagens krav (2a kap 3§)
Fritidshemmet ska komplettera skolan samt erbjuda en meningsfull fritid och ge
barnen stöd och stimulans i sin utveckling.
Piggelinens skola och fritidshem ska ha gemensamma strategier för att identifiera
och tillgodose stöd till barn som behöver det. Det innebär bl.a. att alla barn ska få
hjälp att hitta sin egen inlärningsstil. Härigenom kan skolarbetet individanpassas,
vilket gör att personalen snabbt kan upptäcka om en elev är i behov av särskilt stöd.
Varje barn ska ha en individuell utvecklingsplan som omfattar skola och fritidshem.
Antalet anställda på fritidshemmet ska vara två till tre personer, som ska ingå i
arbetslag med lärare och förskollärare från skolan. Föreståndare ska vara en
fritidspedagog med flerårig erfarenhet av fritidshem. En av fritidspedagogerna har
läst extra på högskolan om idrott och rörelse. Lokalerna är desamma som skolans
lokaler.
forts.
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§ 54 (forts)
Ansökan om bidrag
Under förutsättning att tillstånd meddelas för det enskilda fritidshemmet beslutar
barn- och ungdomsnämnden om bidrag till verksamheten efter ansökan från
huvudmannen för det enskilda fritidshemmet. Bidrag utbetalas med belopp som
fastställs av barn- och ungdomsnämnden, som också beslutar om från när bidraget
utbetalas.
Bedömning av ansökan
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet
(Lpo 94) ligger till grund för ansökan som bedöms svara mot de krav på god
kvalitet och säkerhet som skollagen ställer (2a kap 14§).
Tillstånd för friskolan Piggelinen har lämnats av Skolverket, vilket inkluderar såväl
det pedagogiska innehållet som lokaler och personal. Skolan och fritidshemmet ska
bedrivas i gemensamma lokaler. För att få tillstånd att bedriva fritidshem måste
sökande redovisa att lokalerna är lämpliga för sitt ändamål enligt krav från berörda
myndigheter.
Under förutsättning att sökande redovisar ändamålsenliga lokaler för fritidshemmet
och att den personal som ska anställas uppfyller skollagens krav, bedöms den
verksamhet som ansökan avser uppfylla kraven för att tillstånd ska beviljas.
Barn- och elevskyddslagen*, som gäller från april 2006, kräver att fritidshemmet
upprättar en likabehandlingsplan. Lagen ska främja barns lika rättigheter samt
motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till
ändamål att motverka annan kränkande behandling. Planen ska årligen följas och
ses över.
*Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67)

Under förutsättning att Agneta Svanberg lämnar uppgifter om lokaler och personal
som uppfyller skollagens krav samt upprättar likabehandlingsplan, föreslås barnoch ungdomsnämnden bevilja tillstånd att bedriva fritidshem.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja Agneta Svanberg tillstånd att bedriva fritidshem under förutsättning att
ovan angivna krav uppfylls.
forts
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§ 54 (forts)
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag
att bevilja Agneta Svanberg tillstånd att bedriva fritidshem under förutsättning att
ovan angivna krav uppfylls.
___________________

25 april 2007
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§ 55
Ansökan om bidrag till fritidsverksamhet

Agneta Svanberg, Friskolan Piggelin, har i skrivelse 2007-03-12 till barn- och
ungdomsförvaltningen ansökt om bidrag till sin fritidsverksamhet med 800 timmar
per vecka från och med hösten 2007. Detta med anledning av att de startar upp
skolverksamhet från och med höstterminen 2007.
Tillstånd att bedriva fritidsverksamhet hanteras separat.
Barn- och ungdomsförvaltningen fördelar i samband med den internbudget som
nämnden beslutar om även medel till de fristående verksamheternas fritidsverksamhet. Detta gjordes i januari 2007. Ansökan från Agneta Svanberg, Friskolan
Piggelin, inkom efter detta beslut och inga medel finns avsatta för nya verksamheter
eller volymökningar som uppkommer under året. För att Agneta Svanberg, Friskolan
Piggelin, skall kunna erhålla driftsmedel för sin fritidsverksamhet under hösten 2007
måste nämnden tillskjuta medel ur den s k nämndens reserv.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att under 2007 tillskjuta medel ur nämndens reserv för att täcka kostnader som
uppstår i samband med Agneta Svanberg, Friskolan Piggelins, fritidsverksamhet.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar återremiss av ärendet, uppdrag att ta hänsyn till volymökning i egen regiverksamhet, samt att avvakta barn- och ungdomsförvaltningens
konsekvensbeskrivning. Budget i balans gäller.
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Roland Andreasson (s) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Per Björklund (sd) och Åsa Gyberg Karlsson (v) yrkar återremiss av ärendet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att ärendet ska avgöras idag
röstar ja, den som vill återremittera ärendet röstar nej.
forts.
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§ 55 (forts)
Följande röstar ja: Birgitta Gamelius (m), Patrik Magnusson (m), Pernilla Persson
(c), Daniel Jusinski (kd), Eva Ottosson (m), Johan Elofsson (m), Jan-Olof Petersson
(fp).
Följande röstar nej: Jörgen Aronsson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Roland
Andreasson (s), Lisbeth Bengtsson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Siv Holmberg (s),
Per Björklund (sd), Patrik Hansson (s).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 8 nej-röster att
återremittera ärendet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att återremittera ärenden med uppdrag att ta hänsyn till volymökning i egen
regiverksamhet, samt att avvakta barn- och ungdomsförvaltningens konsekvensbeskrivning. Budget i balans gäller.
___________________
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2007.106.630

§ 56
Ansökan om utökning av fritidstimmar
Tant Grön AB har i skrivelse 2007-03-15 till barn- och ungdomsförvaltningen ansökt
om att få utöka sin fritidsverksamhet med 450 timmar per vecka från och med hösten
2007. Detta med anledning av att de planerar att utöka sin skolverksamhet med
ytterligare en förskoleklass.
Tillstånd att bedriva fritidsverksamhet har Tant Grön AB sedan tidigare och avtal
löper till och med 2008-04-30.
Barn- och ungdomsförvaltningen fördelar i samband med den internbudget som
nämnden beslutar om även medel till de fristående verksamheternas fritidsverksamhet. Detta gjordes i januari 2007. Ansökan från Tant Grön AB inkom efter detta
beslut och inga medel finns avsatta för nya verksamheter eller volymökningar som
uppkommer under året. För att Tant Grön AB skall kunna erhålla driftsmedel för
utökad fritidsverksamhet under hösten 2007 måste nämnden tillskjuta medel ut den
s k nämndens reserv.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att under 2007 tillskjuta medel ur nämndens reserv för att täcka kostnader som
uppstår i samband med Tant Grön AB:s utökning av fritidsverksamhet.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar återremiss av ärendet, uppdrag att ta hänsyn till
volymökning i egen regiverksamhet, samt att avvakta barn- och
ungdomsförvaltningens konsekvensbeskrivning. Budget i balans gäller.
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Roland Andreasson (s) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Per Björklund (sd) och Åsa Gyberg Karlsson (v) yrkar återremiss av ärendet.
forts.
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§ 56 (forts)
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att ärendet ska återremitteras.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att återremittera ärenden med uppdrag att ta hänsyn till volymökning i egen
regiverksamhet, samt att avvakta barn- och ungdomsförvaltningens konsekvensbeskrivning. Budget i balans gäller.
___________________
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§ 57
Angående ersättning till elevs skolgång i utlandet
Ärendet utgår.
___________________
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Akten
P Olsson
S Ohlsson

§ 58
Ang Spandelstorpsköket
Köket på Spandelstorpsskolan ska saneras av fasighetskontoret under sommaren
2007. Personalen har under lång tid haft svåra allergiska reaktioner. Sjukskrivningar
har förekommit. Fastighetskontoret har konstaterat omfattande fukt och mögelskador under golv och i väggar. Detta innebär att köket helt måste stängas och
totalsaneras.
I samband med planeringen kring saneringen ställs naturligtvis frågan om hur köket
i detta sammanhang kan förnyas och moderniseras när all utrustning plockas ut.
Köket är idag 30 år gammalt och underdimensionerat för den verksamhet som
bedrivs idag. En storkökskonsult har bedömt och kostnadsberäknat möjligheterna
att få Spandelstorpsköket till ett modernt storkök och med en kapacitet om 500
portioner/dag med utskickningsmöjlighet.
Förslaget innebär att de närliggande förskoleavdelningarna Panflöjten (nyöppnad)
och Gläntan, kan försörjas med mat från Spandelstorp. I dagsläget finns inga bra
alternativ för dessa enheter. Vårt centralkök på Vedebyskolan är redan överbelastat
med mat som skickas ut till Lyckeby/Gullbernaområdet.
Fastighetskontoret står för ombyggnad av väggar, golv, ventilation (och elkraft) i
samband med saneringsarbetet. Det är omfattande underhållsarbeten om 2-3
miljoner kronor som ej belastar barn- och ungdomsnämnden. Vårt ansvar gäller all
ny storköksutrustning som måste nyinstalleras. Storköksutrustning tillhör ej fastigheten utan belastar alltid den enskilda förvaltningen.
Storkökskonsulten har bedömt dessa nya köksinvesteringar till 1,8 miljoner, då ingår oförutsett och installation. Investeringen kan tekniska förvaltningen stå för och
barn- och ungdomsnämndens preliminära hyresökning blir 250 000 kronor per år.
Det är angeläget för verksamheterna att ta tillvara detta tillfälle att förnya Spandelstorpsköket och att få möjlighet att klara matleveranserna till förskoleavdelningar
inom Spandelstorpsområdet. Projektet leder också till att förvaltningen kan klara
reglerna vad gäller egenkontroll av kök med tillhörande lagstiftning runt arbetsmiljö
och livsmedelshygien som ställs på all storköksverksamhet.
forts.
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§ 58 (forts)
Rosenborgsköket i Lyckeby som tidigare beslutats om är f n inte aktuellt att
verkställa. Ekonomiskt sker en överföring av budgetmedel från Rosenborg till det
nya Spandelstorpsköket.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bifalla förslaget kring ombyggnad av Spandelstorpsköket,
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra köksförnyelsen i samband
med totalsaneringen, samt
att ombyggnaden av Rosenborgsköket ej verkställs f n.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bifalla förslaget kring ombyggnad av Spandelstorpsköket,
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra köksförnyelsen i samband
med totalsaneringen, samt
att ombyggnaden av Rosenborgsköket ej verkställs f n.
___________________

25 april 2007
Akten
Kf
P Olsson
A Eklund
G Ingestad
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2004.104.750

§ 59
Förslag till handlingsplan angående barn och ungdomar som utsätts för våld
inom familjen
Enligt beslut i kommunfullmäktige, augusti 2005, ska rubricerade handlingsplan
upprättas för barn- och ungdoms- och utbildningsförvaltningens verksamheter.
Beslutet baseras på en motion av Eva-Britt Dahlström (dnr 2004.83.750). Med
hänvisning till Kvinnofridsreformen 1998 föreslår motionären att handlingsplan för
skolans verksamheter upprättas och framhåller vikten dels av att skolan samverkar
med andra berörda myndigheter och organisationer och dels av att personal inom
skolan ges kunskap och insyn i hur man bemöter barn och familjer i situationer där
våld förekommer.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att anta upprättad handlingsplan för förvaltningens verksamheter.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att anta upprättad handlingsplan för förvaltningens verksamheter.
___________________

25 april 2007
Akten
Kf
P Olsson
H Lindgren
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2007.78.005

§ 60
Yttrande över motion Skolportalen som verktyg för ökad delaktighet och ökat
inflytande
Vänsterpartiet har i motion till kommunfullmäktige yrkat att utreda möjligheten att
använda Skolportalen som verktyg för ökad delaktighet och ökat inflytande för
kommunens barn och ungdomar.
Bakgrund
Pedagogiska mål med införande av skolportal har varit:
att öka möjligheten till flexibelt lärande, oberoende av tid och rum,
att underlätta kommunikationen mellan lärare, elever och föräldrar,
att ge eleverna ett inlärningsverktyg som stimulerar till fortsatt lärande,
att undervisningen anpassas till olika individers inlärningsteknik.
Elever
Eftersom Internet idag är tillgängligt i stort sett överallt så ska elever kunna arbeta
via portalen både i och utanför skolan. Varje elev ska kunna dokumentera och samla
sina skolarbeten och sina resultat i personlig mapp. Med hjälp av en kunskapsdatabas
ska eleverna lätt kunna hämta kvalitetssäkrat referensmaterial till självständiga
arbetsuppgifter. Portalen ska ge stöd för att eleverna lämnar in hemuppgifter eller
grupparbeten elektroniskt, samt även rättas av läraren elektroniskt.
Resultat för läsårets samtliga prov och tester kan eleven fortlöpande få tillgång till på
portalen. Dokument och arbeten sparas i portalen och kan tillsammans med prov- och
testresultat utgöra grunden för elevens digitala portfolio.
Portalen ska ge stöd för att individanpassa såväl material som arbetstakt. Möjlighet
ska finnas att använda olika program för sitt skolarbete. Inloggning och navigering
ska kunna anpassas mot olika typer av funktionshinder. Dessutom ska portalen ha
stöd för kompensatoriska läromedel. På sikt måste portalen ha beredskap för att
simulera t ex naturvetenskapliga experiment i interaktiv miljö.
En modell för temaarbeten ingår redan i portalen, men även lektionspass eller andra
undervisningsmodeller bör ingå i skolportalen.
forts.

25 april 2007

22

§ 60 (forts)
Personal
Skolportalen ska ge en mängd fördelar för personer som jobbar i förskola och skola.
En rektor ska snabbt kunna sprida information och lägga upp planer för verksamheten. Lärare ska ges möjlighet till att planera lektioner och sprida information, men
också dela material på ett smidigt sätt kollegor emellan och utföra grupparbete
mellan skolor. I portalen ska personal kunna skapa olika diskussionsforum. Det ska
ges möjlighet till att administrera data på individnivå, på ett effektivt och säkert sätt.
Portalen ska också ge möjlighet för eventuella vikarier att t ex snabbt få tillgång till
material för lektionen, eller nödvändiga rutiner för arbetsplatsen. I portalen ska
erbjudas olika möjligheter till självstudiematerial eller annan elektronisk form av
kompetensutveckling.
Varje anställd ska ha eget konto (mapp) för lagring av dokument t ex CV,
kompetensutvecklingsplan m m.
Gemensamma policies, handlingsplaner, rapporter och utvärderingar ska finnas
tillgängliga.
Föräldrar
Föräldrar kan via portalen ges en ökad insyn och delaktighet i elevens och skolans
arbete, samt få större tillgänglighet till planer och uppföljning. Information från
rektor och lärare ska ges på ett överskådligt sätt.
En förutsättning för ett fullskaligt Skolportalprojekt är att det parallellt inom
Karlskrona kommun drivs ett projekt som löser problematiken med säker
föräldrainloggning och teknisk koppling till kommuninvånarregistret (KIR).
Så fort det tekniska problemet med kommuninvånar-inloggning är löst och elever,
personal och föräldrar har fått sin inloggning, får skolportalen den genomslagskraft
den är tänkt att ha. De tekniska förutsättningarna för att få en föräldraportal finns
genom detta projekt redan idag, men det krävs en del teknisk konfigurering.
I samband med detta ska särskilt beaktas att de föräldrar som har olika bostadsadresser, men har gemensam vårdnad, ska båda föräldrarna ges åtkomst till
skolportalen etc.
Skolornas gemensamma policies och handlingsplaner ska finnas tillgängliga för
föräldrarna.
forts.
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§ 60 (forts)
Övrigt
Det har varit önskvärt att ha en informationskanal som är enkel att använda,
tillgänglig (egentligen dygnet runt), som innehåller allt väsentligt i fråga om
dokument, information, kunskapskällor m m. Allt detta ska vara tillgängligt för
elever, personal och föräldrar. Diskussioner har förts om driftskrav för skolportalsservrarna och där har vi beslutat att ligga på samma nivå som övriga verksamhetssystem i kommunen. Det innebär bl a att servrar som gått ner ska komma igång igen
inom 24 timmar (gäller för vardagar, går servern ner kl 16 en fredag kan det alltså
dröja över helgen innan den kommer upp igen). Virusskydd är inköpt och installerat
och backup på filer o dyl inom skolportalen tas regelbundet.
Ursprungligt mål
Genom Skolportalen kan en mer individuell undervisning skapas, vilket kan ge högre
stimulans och därmed bättre studieresultat. Föräldradialogen som möjliggörs i och
genom Skolportalen ska ge större delaktighet och engagemang från föräldrarna.
Pedagogerna ska genom införande av skolportal ges större möjlighet till individanpassning av utbildningen.
Vi får ökad dialog mellan lärare och föräldrar.
Pedagogerna får stora möjligheter till flexibel undervisning och eleverna kan på ett
nytt sätt börja arbeta med flexibelt lärande.
En ökad möjlighet till dialog med andra skolor inom och utom kommunen, även
internationellt i ett längre perspektiv skapas genom Skolportalen.
Alla de kunskapskällor som finns på Internet kan genom Skolportalen bli mer
lättillgängliga och naturliga att använda. Det utbud som redan idag finns hos t ex
Utbildningsradion (ur.se) och CFL (Centrum för flexibelt lärande, cfl.se) kan bli en
naturlig del i den pedagogiska lärosituationen.
Svar
I motionen finns en önskan om att undersöka Skolportalen som ett verktyg för ökad
delaktighet och ökat inflytande för kommunens barn och ungdomar. Systemet idag
erbjuder en mängd variationer att som barn och ungdomar aktivt vara med att
påverka sitt kunskapande. I skolportalen ligger varje elevs mailbox, vilket också
medför möjligheter för kontakter med omvärlden vars resultat sedan kan integreras i
ett aktivt lärande.
Det är denna väg eventuella kontakter med övriga förvaltningar och bolag inom
kommunen får göras. Ett ansvar läggs på varje lärare att i sin undervisning knyta an
till det närsamhälle vi har.
forts.
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§ 60 (forts)
Skolportalen kan redan idag anses ha de funktioner och möjligheter som motionären
önskar.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till ovanstående föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta
att anse motionen besvarad.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att anse motionen besvarad.
___________________

25 april 2007
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Akten
Miljö- och byggnadsn
P Olsson
2007.60.442
S Ohlsson
§ 61
Förslag till yttrande över motion angående allergiframkallande växter i
offentliga miljöer
Miljö- och byggnadsnämnden har fått uppdraget att bereda denna motion och har
översänt den till barn- och ungdomsnämnden för yttrande.
Ingrid Hermansson (c) har ställt motion till kommunfullmäktige angående att ta bort
alla allergiframkallande växter som finns i Karlskrona kommuns offentliga miljöer.
Motionären menar att enligt FN:s konvention om tillgänglighet i samhället för
personer med funktionshinder är det viktigt att alla allergiframkallande växter tas
bort. Detta är även viktigt ut ett förebyggande perspektiv.
Med hänvisning till ovanstående föreslår motionären att kommunfullmäktige
beslutar
att alla allergiframkallande växter i Karlskrona kommuns offentliga miljöer tas bort.
Barn- och ungdomsförvaltningens synpunkter
Att det finns en bra miljö i och omkring våra skolor- och förskolor är viktigt. Inom
barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter är miljöarbetet en del som uppmärksammas och integreras på många olika sätt. Ett exempel på detta är att flertalet
av barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter regelbundet går allergironder
där det bl a ingår att se över vilka växter som finns i och omkring verksamheten.
Motionärens förslag om att ta bort allergiframkallande växter går helt i linje med
det arbete som redan pågår ute i barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till ovanstående föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta
att till miljö- och byggnadsnämnden lämna yttrande med förslag om tillstyrkande
av motionen.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att till miljö- och byggnadsnämnden lämna yttrande med förslag om tillstyrkande
av motionen.
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§ 62
Kurser och konferenser
Aktuella kurser och konferenser finns tillgängliga i en pärm.
___________________
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§ 63
Meddelanden
Kommunfullmäktige
§ 27 Avsägelser av kommunala uppdrag

Dnr.2007.157.102

Kommunstyrelsens allmänna utskott
§ 29 Befolkningsunderlag-prognos 2007-2016

Dnr.2007139.121

Kommunstyrelsen
Karlskrona Kommun i siffror, 2 rapporter

Dnr.2007.160.121

Skolverket
Dnr.2006.184.631
Genomförd utbildningsinspektion i den fristående grundskolan
Friskolan Galären i Karlskrona
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Tillsynsprotokoll för Spandelstorps gårds förskola

Dnr.2007.159.290

Rektor Vedebyskolan
Uppsägning av anställning som rektor i Barn-och
ungdomsförvaltningen i Karlskrona kommun

Dnr.2007.156.023

Barn-och ungdomsförvaltningen
Ansökan från Nättrabyskolan om medel ur Palènska
fonden

Dnr.2007.152.046

Barn-och ungdomsförvaltningen
Ansökan från Gomorronsols förskola om medel
ur Karlskrona Samfond för Dagverksamhet

Dnr.2007.153.046

Barn-och ungdomsförvaltningen
Yttrande till Samhällsbyggnadsförvaltningen
angående detaljplan för Jämjö 6:1 mfl.

Dnr.2006.73.214

________________
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§ 64
Övriga ärenden
Kontaktperson
Siv Holmberg (s) informerar om sitt besök vid Holmsjö skola.
Kvalitetsredovisning
Utvecklingschef Anja Eklund överlämnar Mall för kvalitetsarbete och går igenom
hur förvaltningen använder denna i sitt kvalitetsarbete.
___________________

23 maj 2007

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 23 maj 2007
§ 65

Aktuell information
- Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2006
- Sjukfrånvaroredovisning
- Resultatförbättrande utvecklingsprogram (RUPEN)
- Köredovisning per den 30 april 2007

§ 66

Delegeringsärenden

§ 67

Delårsbokslut januari - april 2007

§ 68

Begäran om att upplösa nämndens reserv

§ 69

Tillsättning av rektorstjänst i Jändelskolans rektorsområde

§ 70

Flytt av förskoleverksamhet från Gullberna Park till Spandelstorp

§ 71

Ansökan om bidrag till förskoleverksamhet

§ 72

Yttrande över ansökan om tillstånd för enskild förskola

§ 73

Kurser och konferenser

§ 74

Övriga ärenden

§ 75

Meddelanden

1

23 maj 2007
Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården
kl 08.30 – 13.05
Beslutande
Jan-Olof Petersson (fp)
Johan Elofsson (m)
Patrik Hansson (s)
Birgitta Gamelius (m)
Patrik Magnusson (m)
Pernilla Persson (c)
Daniel Jusinski (kd)
Jeanette Pettersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Richard Jomshof (sd)
Åsa Gyberg Karlsson (v)
Tjänstgörande ersättare Åsa Thelning (fp)
Claes Nedfors (s)
Ann-Louise-Rosell (s)
Ersättare
Mikael Landberg (m)
Eva Ottosson (m)
Margareta Olin Mattsson (c)
Eva Henningsson (s)
Bo Svensson (s)
Siv Holmberg (s)
Helén Gustavsson (s)
Tjänstemän
Per Olsson
Anja Eklund
Henrik Lindgren
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Anita Ottosson
Lena Dehlin
Kerstin Nilsson

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

kl 08.30 – 11.30
kl 08.30 – 12.05
kl 08.30 – 12.05
kl 11.30 – 12.05

barn- och ungdomschef
utvecklingschef
administrativ chef
ekonomichef
PA-chef
pedagogisk samordnare
personalsekreterare
vik nämndsekreterare

Utses att justera

Jeanette Pettersson

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2007-05-28

Underskrifter

Sekreterare __________________________________ Paragrafer 65 – 75
Kerstin Nilsson
Ordförande __________________________________
Jan-Olof Pettersson
Justerare

__________________________________
Jeanette Pettersson
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23 maj 2007

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2007-05-28
Intygar i tjänsten
Kerstin Nilsson
Vik nämndsekreterare
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Akten

§ 65
Aktuell information
1.

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2006

Barn- och ungdomsnämnden och barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för
förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år, förskoleklass, grundskola och
skolbarnsomsorg för barn och ungdom mellan 6 och 16 år. Dessutom ingår det
samlade ansvaret för all särskoleverksamhet i kommunen.
Verksamhetsansvaret är fördelat på 14 rektorsområden samt stödfunktioner som
resursskola (elever i behov av särskilt stöd), resurscentrum (del i elevhälsa), Säljö
barnkoloniverksamhet etc. Vidare bidragsfinansieras fyra friskolor och 10 enskilda
enheter med förskola m m, samt två verksamheter inom förskoleverksamheten som
drivs av fristående entreprenörer. På barn- och ungdomskontoret sker övergripande
kvalitets-, utvecklings- och planeringsarbete, samt administrativt arbete. Sex
administrativa centra finns för lokal administration.
Enligt förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning ska varje kommun, förskola,
fritidshem och skola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. I redovisningen ska
finnas beskrivning och bedömning av hur de nationella målen för utbildningen har
uppnåtts, samt vilka åtgärder som ska vidtas om målen inte har nåtts. Härutöver
redovisas bedömningar av måluppfyllelsen som avser delar av kommunens egen
skolplan.
Utvecklingschef Anja Eklund redovisar den av barn- och ungdomskontoret
upprättade kvalitetsredovisningen och verksamhetsberättelse för 2006.
Informationen tas till protokollet.
___________________
2.

Sjukfrånvaroredovisning

Personalsekreterare Lena Dehlin redovisar barn- och ungdomsförvaltningens statistik
angående sjukfrånvaron tertial 1 2007.
Informationen tas till protokollet.
___________________
forts.
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§ 65 (forts)
3.

Resultatförbättrande utvecklingsprogram (RUPEN)

Förvaltningschef Per Olsson informerar om RUPEN.
Informationen tas till protokollet.
___________________
2006.131.611
4.

Köredovisning per den 30 april 2007

Köredovisning t o m april månad 2007 redovisas. Redovisningen omfattar samtliga
rektorsområden och kooperativ. Kön avseende förskolebarn i åldrarna 1 – 5 år är 47
barn. Samtliga barn utom 11 (4 sent ködatum, 4 från annan kommun och 3 oreglerad
skuld) har erbjudits plats. Framtida känd väntelista t o m januari månad 2008 är 489
barn, varav 55 till kooperativ.
Av den totala kön fram t o m januari månad 2008 önskar 54 placering under förälders
arbetssökande och 9 placering under föräldraledighet.
Kön avseende barn i åldrarna 6 – 12 år är 0 barn och framtida känd väntelista t o m
januari 2008 är 14 barn.
Informationen tas till protokollet.
___________________

23 maj 2007
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§ 66
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Fortsatt lönetillägg under tiden 2007-04-01 – 2007-08-31 2007.5.024
för uppdrag som utvecklingsledare vid Nättrabyskolan.
Fortsatt lönetillägg under tiden 2007-04-01 – 2007-06-21 2007.5.024
för uppdrag som utvecklingsledare vid Nättrabyskolan.
Fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare
vid Skillingenäs förskola under tiden 2007-05-01 –
2007-07-31.

2007.5.024

Ledighet 070516. Tidigare beviljad ledighet 10 dagar. Pojke år 1 Verköskolan.
Fr o m v 18 2007 anpassad studiegång innebärande att eleven deltar i annan
verksamhet på skolan som inte är undervisningsbaserad. Pojke i år 6.
Fr o m v 15 2007 anpassad studiegång innebärande att eleven gör praktik förlagd
t arbetsplats på heltid. Detta beslut ersätter tidigare beslut fr 070219. Flicka i år 9.
Fr o m v 12 2007 anpassad studiegång innebärande att eleven gör praktik två dagar/v.
Därav följer att elevens tid för FY, EN, SV, MA, IDH och SO reduceras, samt att
Elevens val och BL inte studeras. Pojke i år 8.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 Jändelskolan.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 Jändelskolan.
Likabehandlingsplan för Spandelstorpsskolan 2007.
Ledighet för perioden 070521 – 070614. Totalt 17 undervisningsdagar. Elev i år 3
Ö Torpskolan.
Ledighet för perioden 070521 – 070614. Totalt 17 undervisningsdagar. Elev i år 1
Ö Torpskolan.
forts.
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§ 66 (forts)
Ledighet för perioden 070521 – 070614. Totalt 17 undervisningsdagar. Elev i år 5
Ö Torpskolan.
Likabehandlingsplan för Verköskolan läsåret 06-07.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
___________________

23 maj 2007
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Akten
Kommunstyrelsen
P Olsson
S Petersson

§ 67
Delårsbokslut januari - april 2007
Det uppdrag barn- och ungdomsnämnden erhöll av kommunstyrelsen, att trygga det
planerade behovet av barnomsorg under våren 2007, innebär en merkostnad för
nämnden om 2,7 Mkr.
För att även trygga det behov som ses i dagsläget inför hösten 2007 har kostanden
beräknats till 1,4 Mkr.
Under förutsättning att dessa medel tillförs nämndens budget prognostiserar
förvaltningen att full behovstäckning kommer att ske inom förskoleverksamheten.
Dock kommer helårseffekten av detta att överstiga det belopp som fullmäktige avsatt
för förskoleutbyggnad 2008.
De medel som avsattes av fullmäktige för att täcka den demografiska utbyggnaden
inom programmet förskola, 12 Mkr, har redan tagits i bruk för att täcka delar av det
behov som kan ses under 2007. Även den reserv som fanns avsatt under kommunstyrelsen har tagits i bruk till samma verksamhet.
Den ökning av förskoleplatser som skett de senaste åren har även inneburit att de
intäkter som nämnden erhåller som föräldraavgifter också har ökat. Bedömningen är
att de för 2007 ska öka med 1 Mkr. Den genomförda inkomstkontrollen av föräldrars
inkomster mot uppgiven inkomst har använts i internbudgeten för 2007 för att täcka
vissa helårseffekter av 2006-års utbyggnad. De kvarstående 1,5 Mkr, vilka inte
bedöms räcka, är tänkta användas för att täcka utökningen av elever i de fristående
skolorna, som sker utöver den prognostiserade utökningen. Utökning sker i form av
ny friskola, Piggelin samt friskolan Musikugglan som utökar till tvåparallellig.
Kostnaderna av dessa friskolors start och utökning bedöms bli 1,7 Mkr.
Även den reserv om 4 Mkr som nämnden avsatt som säkerhetsmarginal har nämnden
upplöst för att täcka tillkommande kostnader som uppkommit sedan internbudget
fastlades. För att nämna några kostnader som tillkommit kan nämnas höstens
friskoleavgångar, ökade kostnader med anledning av den nya hyresprincipen samt
ökade IT-kostnader.
För den utbyggnad som planeras inom förskolan under 2007 finns ytterligare
investeringsmedel, 1,8 Mkr, avsatta i reserv under kommunstyrelsen till
utrustning/inventarier.
forts.
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§ 67 (forts)
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att godkänna delårsbokslut per april,
2. att hos kommunstyrelsen begära att de återstående 0,7 Mkr av den investeringsreserv om 1,8 Mkr som finns avsatta under kommunstyrelsen för inventarier inom
förskolan överförs till nämndens investeringsram,
3. att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag på 2,7 Mkr som saknas för det
uppdrag barn- och ungdomsnämnden erhöll av kommunstyrelsen, att trygga det
planerade behovet av barnomsorg under våren 2007,
4. att för egen del vidta åtgärder så att befarade avvikelser som kvarstår efter
tilläggsanslag för förskoleutbyggnad och att nämndens reserv upplösts kan undvikas,
samt
5. att överlämna delårsbokslut och budgetuppföljning för januari – april 2007 till
kommunstyrelsen..
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
___________________

23 maj 2007
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Akten
P Olsson
S Petersson

§ 68
Begäran om att upplösa nämndens reserv
I beslut om internbudgeten barn- och ungdomsnämnden 2007-01-31,§ 15, fastlades
en reserv till nämnden om 4,0 Mkr.
Förutom att förvaltningschefen fick delegation att frigöra 1 Mkr ur reserven till att
täcka oförutsedda förändringar i elevantal, sammansättning, omflyttning m m inom
rektorsområdena togs inget inriktningsbeslut om vad reserven skulle användas till i
ovannämnda beslut.
Vid delårsbokslut 2007-04-30 vill därför förvaltningen att barn- och ungdomsnämnden upplöser ovanstående reserv för att minimera effekterna i den kommunala
skolan av höstens ökning av friskoleelever, ökade kostnader för datorarbetsplatser,
effekten av den minskade intäkten avseende plus-jobb, samt bussresor för
landsbygdsskolor och KPMG:s utredning om barn i behov av särskilt stöd.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att upplösa nämndens reserv
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.
___________________

23 maj 2007
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Akten
P Olsson
H Lindgren
2007.207.023

§ 69
Tillsättning av rektorstjänst i Jändelskolans rektorsområde
Under tiden Henrik Lindgren, rektor i Jändelskolans rektorsområde, varit tjänstledig
för att pröva annan tjänst har Peter Sunnanek upprätthållit tjänsten som vikariat.
Tjänsten utannonserades i april 2007 som en tillsvidaretjänst. Vid ansökningstidens
utgång hade 9 sökande anmält sitt intresse.
Vid en samlad bedömning bedöms Peter Sunnanek som den bäst lämpade för
tjänsten som rektor inom Jändelskolans rektorsområde,
Han uppfyller i hög grad de krav som, i annonsen ställs på tjänsteinnehavaren. Han
har gedigna kunskaper och har under sin tid som vikarierande rektor visat god
förmåga att leda rektorsområdets verksamhet och kunna bidra till utveckling av
skolans arbete.
Denna bedömning delas av presidiet, berörda rektorer och fackliga företrädare.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att förordna Peter Sunnanek som rektor inom Jändelskolans rektorsområde fr o m
den 1 juni 2007 och tillsvidare.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Johan Elofsson (m) anmäler jäv och är ej närvarande vid beslutet.
___________________

23 maj 2007
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Akten
P Olsson
S Ohlsson

§ 70
Flytt av förskoleverksamhet från Gullberna Park till Spandelstorp
Gulmyrans två förskoleavdelningar (personal och barn) på Gullberna Park flyttar
från de tillfälliga lokalerna på Gullbena Park till nya permanenta lokaler på
Musikgatan, Spandelstorp f d särskolan Panflöjten. Lokalerna beräknas stå klara
v 44.
Rödmyrans förskoleavdelningar på Gullberna Park förändras/avvecklas tidigast
augusti 2008. Under tiden fram till dess kan mycket hända. Det kan bildas
personalkooperativ, det kan hända saker som gör att efterfrågan ökar eller minskar i
förhållande till prognoser, men personalen har sin anställning där, minst under
denna tid. Därefter gäller samma regler som för alla andra tillsvidareanställda i
kommunen.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att Gulmyrans två avdelningar flyttar från sina nuvarande tillfälliga lokaler på
Gullberna Park till permanenta lokaler på Spandelstorp, samt
att Rödmyrans två förskoleavdelningar förändras/avvecklas tidigast augusti 2008
Yrkande
Patrik Hansson (s) och Richard Jomshof (sd) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot förslag om avslag av detsamma och
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutat avslå förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat
att avslå förslaget.
___________________

23 maj 2007
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Akten
P Olsson
S Pettersson

§ 71
Ansökan om bidrag till förskoleverksamhet
Karlskrona Montessorifriskola AB har i skrivelse till barn- och ungdomsförvaltningen ansökt om bidrag till förskoleverksamhet för 4 avdelningar. Deras intention är
att starta 4 förskoleavdelningar, men kan under en övergångstid starta med 2 avdelningar för att sedan, när möjlighet ges, utöka med ytterligare två.
Tillstånd att bedriva förskoleverksamhet har hanterats separat.
Barn- och ungdomsförvaltningen fördelar i samband med den internbudget som
nämnden beslutar om även medel till de fristående verksamheternas förskoleverksamhet. Detta gjordes i januari 2007. Ansökan från Karlskrona Montessorifriskola
AB, inkom efter detta beslut och inga medel finns avsatta i 2007-års internbudget för
nya verksamheter eller volymökningar som uppkommer under året. För att
Karlskrona Montessorifriskola AB skall kunna erhålla driftsmedel för sin
förskoleverksamhet krävs att medel tillskjuts från kommunstyrelsen.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja bidrag till Karlskrona Montessorifriskola AB för 2 förskoleavdelningar
från och med 2007-11-01 under förutsättning att medel erhålls från kommunstyrelsen
Yrkande
Patrik Hansson (s) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot förslag om avslag av detsamma och
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutat avslå förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat
att avslå förslaget.
___________________

23 maj 2007
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Akten
P Olsson
A Ottosson
2007.105.630
§ 72
Yttrande över ansökan om tillstånd för enskild förskola
Tant Grön AB ansöker om tillstånd för att starta enskild förskola på Campus Blå
Port. Ansökan avser två avdelningar och planerat startdatum är 2007-08-15.
Enligt skollagen kap 2a 14 § ska kommunen bevilja tillstånd till enskild förskola om
verksamheten uppfyller
1. kraven på god kvalitet och säkerhet, och
2. de krav som anges i 3 §.
Sammanfattning av ansökan
Förskolan ska arbeta enligt förskolans läroplan och med samma inriktning som Tant
Grön AB:s redan befintliga verksamheter som är: Miljö, Natur och Musik.
Förskolans miljöarbete bygger på sortering för återvinning av sopor, samt inköp och
användande av miljömärkta produkter. Barnen serveras kravmärkt och ekologiskt
odlad mat tillagad i eget kök på Musikugglan.
Till ansökan biläggs verksamhetsidén för Tant Grön AB:s samtliga verksamheter:
den enskilda förskolan i Kättilsmåla, Musikugglans friskola och enskilda fritidshem
samt entreprenaden Skärfva förskola.
Fem viktiga ord ska stå för kvalitén i förskolan på Campus Blå Port: demokrati,
solidaritet, frihet, lika värde och respekt för miljön.
Förskolan ska följa kommunens skolplan, regler och tillämpningsföreskrifter samt
tillämpa samma barnomsorgstaxa som den kommunala verksamhet har (enl.
maxtaxan).
Skollagens krav (2a kap 3 §)
Genom en inspirerande miljö ska förskolan locka till lek, lärande, fantasifullhet och
inlevelseförmåga. Vistelsen i naturen ska vara en källa till glädje och upptäckarlust.
Förskolan ska arbeta för att ge barnen en naturlig känsla för att värna om och
respektera miljön.
Förskolans två avdelningar ska ta emot barn med sammanlagt 1400 timmar per
vecka. Personalen ska bestå av fem förskollärare och en barnskötare, en person som
ansvarar för att ta emot mat från Musikugglans kök samt städpersonal.
Uppgifter med yttrande från berörda myndigheter om lokalernas lämplighet för
förskoleverksamhet ska lämnas när Tant Grön AB fått besked om huruvida tillstånd
lämnas.
Ansökan om bidrag
Under förutsättning att tillstånd meddelas för den enskilda förskolan beslutar barnoch ungdomsnämnden om bidrag till verksamheten efter ansökan från huvudmannen för den enskilda förskolan. Bidrag utbetalas med belopp som fastställs av
barn- och ungdomsnämnden, som också beslutar om från när bidraget utbetalas.
forts.
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§ 72 (forts)
För att enskild förskola ska ha möjlighet att få bidrag ska den stå öppen för alla barn
som har rätt till motsvarande offentlig verksamhet.
Bedömning av ansökan
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för Tant Grön AB:s ansökan,
som bedöms svara mot de krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen
(2a kap 14 §). Under förutsättning att sökande redovisar ändamålsenliga lokaler för
förskolan och att den personal som ska anställas uppfyller skollagens krav, bedöms
den verksamhet som ansökan avser uppfylla kraven för att tillstånd ska beviljas.
Barn- och elevskyddslagen*, som gäller från april 2006, kräver att förskolan
upprättar en likabehandlingsplan. Lagen ska främja barns lika rättigheter samt
motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till
ändamål att motverka annan kränkande behandling. Planen ska årligen följas och
ses över.
*Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67)

Tjänstemannaförslag
Under förutsättning att Tant Grön AB lämnar uppgifter om lokaler och personal
som uppfyller skollagens krav samt upprättar likabehandlingsplan, föreslås barnoch ungdomsnämnden bevilja tillstånd att bedriva förskola.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja Tant Grön AB tillstånd att bedriva förskola under förutsättning att
ovan angivna krav uppfylls.
Yrkand
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________________

23 maj 2007

§ 73
Kurser och konferenser
Aktuella kurser och konferenser finns tillgängliga i en pärm.
___________________
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§ 74
Övriga ärenden
Tullskolan
Patrik Hansson (s) önskar besked om vilka åtgärder som ska vidtagas angående den
yttre miljön på Tullskolan.
Ordföranden svarar att ärendet överlämnats till Tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen arbetar med en lokalbehovsutredning som ska vara klar i
september. Politisk beredning ska ske innan.
___________________

23 maj 2007

§ 75
Meddelanden
Kommunstyrelsen
§ 100 Anställning av ekonomichef Karlskrona kommun

Dnr.2007.175.023

Kommunfullmäktige
§ 53 Avsägelser av kommunala uppdrag

Dnr.2007.187.102

Kommunfullmäktige
§ 54 Kommunala val

Dnr.2007.187.102

Kommunfullmäktige
§ 62 Balansförteckning över obesvarade motioner
och medborgarförslag den 1 mars 2007

Dnr.2007.186.004

Skolverket
Dnr.2005.466.619
Uppföljning av utbildningsinspektion i Karlskrona kommun
Myndighet för skolutveckling
Fördelning av bidrag till sommarkurser i naturvetenskap,
teknik och design för flickor sommaren 2007

Dnr.2007.218.619

Myndighet för skolutveckling
Beslut om bidrag till sommarskola 2007

Dnr.2007.161.609

Räddningstjänsten Östra Blekinge
Tillsynsprotokoll för Klockarebackens förskola

Dnr.2007.223.290

Barn-och ungdomsförvaltningen
Ansökan från Tallbackens Förskola om medel
ur Karlskrona Samfond för Dagverksamhet

Dnr.2007.208.046

Ansökan om förtur till förskoleplats

Dnr.2007.129.606

___________________
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1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 18 juni 2007
§ 76

Aktuell information

§ 77

Delegeringsärenden

§ 78

Budgetuppföljning januari – maj 2007

§ 79

Införande av barnomsorgspeng och skolpeng

§ 80

Inriktningsbeslut avseende huvudman för förskoleutbyggnad

§ 81

Ansökan om utökning av fritidsverksamhet, Tant Grön AB

§ 82

Ansökan om bidrag till fritidsverksamhet, Piggelinen

§ 83

Ansökan om tillstånd för enskild förskola, Förgätmigej, samt ansökan om
bidrag till enskild förskola, Förgätmigej

§ 84

Ansökan om bidrag för enskild förskola, Tant Grön, Blå Port

§ 85

Godkännande av ökad hyreskostnad till förskolan Tant Grön i Kättilsmåla

§ 86

Yttrande över ansökan om tillstånd för enskild förskola

§ 87

Regelverk för medflyttning av elevbidrag/skolpeng för studier utomlands

§ 88

Förslag till yttrande över motion Låt invandrarna bli en resurs för skolan

§ 89

Förslag till yttrande över motion angående kristen tradition och svensk
identitet

§ 90

Förslag till svar på yttrande över motion angående konstgräsplan på Trossö

§ 91

Kurser och konferenser

§ 92

Övriga ärenden

§ 93

Meddelanden

18 juni 2007
Plats och tid

Gullberna Park, Oscarsvärn
kl 08.30 – 13.30
Beslutande
Jan-Olof Petersson (fp)
Johan Elofsson (m)
Patrik Hansson (s)
Birgitta Gamelius (m)
Patrik Magnusson (m)
Anna Ekström (fp)
Pernilla Persson (c)
Daniel Jusinski (kd)
Jörgen Aronsson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Roland Andreasson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Richard Jomshof (sd)
Tjänstgörande ersättare Mikael Landberg (m)
Eva Henningsson (s)
Bo Svensson (s)
Siv Holmberg (s)
Ersättare
Mikael Landberg (m)
Eva Ottosson (m)
Margareta Olin Mattsson (c)
Siv Holmberg (s)
Helén Gustavsson (s)
Per Björklund (sd)
Tjänstemän
Per Olsson
Anja Eklund
Henrik Lindgren
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Anita Ottosson
Ingrid Bergström
Kerstin Nilsson

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
kl 13.00 – 13.30

kl 08.30 – 13.00
kl 08.30 – 13.30
kl 08.30 – 12.30
kl 12.30 – 13.30
kl 13.00 – 13.30
kl 08.30 – 13.00
barn- och ungdomschef
utvecklingschef
administrativ chef
planeringschef
ekonomichef
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare
vik nämndsekreterare

Utses att justera

Jörgen Aronsson

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2007-06-25

Underskrifter

Sekreterare __________________________________ Paragrafer 76 – 93
Kerstin Nilsson
Ordförande __________________________________
Jan-Olof Pettersson
Justerare

__________________________________
Jörgen Aronsson

2

18 juni 2007

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2007-06-25
Intygar i tjänsten
Kerstin Nilsson
Vik nämndsekreterare
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18 juni 2007
Akten

§ 76
Aktuell information
Vid dagens sammanträde lämnas ingen aktuell information.
___________________
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§ 77
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Lönetillägg för uppdrag som samordnande rektor i
Lyckeby samverkansområde under tiden 2007-04-15 –
2007-12-31.

2007.5.024

Lönetillägg för tjänstgöring som rektorsassistent 20 %
vid Rosenholmsskolan under tiden 2007-05-01 –
2007-12-31.

2007.5.024

Lönetillägg för uppdrag som arbetsledaransvarig vid
2007.5.024
Gullvivans förskola under tiden 2007-04-01 – 2007-08-31.
Fortsatt lönetillägg för uppdrag som samordnare vid
Folkets Parks förskola under tiden 2007-06-01 –
2007-06-30.

2007.5.024

Fortsatt lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare vid 2007.5.024
Lyckebyskolan under tiden 2007-06-22 – 2007-12-21.
Beviljad ledighet för pojke, 070604 – 070605, 2 dagar.
Tidigare ledighet 13 dagar.
Beviljad ledighet för pojke, 070604 – 070605, 2 dagar.
Tidigare ledighet 12 dagar.
Beviljat entledigande från skolvärd fr o m 070412.

2007.5019.023

Beviljat entledigande från lärartjänst fr o m 070817.

2007.5020.023

Beslut om hemundervisning och anpassad studiegång
för elev i år 5 Holmsjö skola med början v 17 2007.

2007.5022.606

Placering av elev i år 8 i särskild undervisningsgrupp,
Rödebyskolan fr o m 070124.
Placering av elev i år 5 Holmsjö skola på Resursskolan.
Förordnande vik rektorsass 75 %, Rödeby rektorsområde,
under tiden 2007-07-01 – 2007-12-31.

2007.5022.606
forts
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forts.

§ 77 (forts)
Beviljande av ledighet för elev år 4, Rödebyskolan under 2007.5029.606
tiden 070919-071004.
Beviljande av ledighetsansökan för elev år 7, Rödebyskolan 2007.5030.606
under tiden 070919-071004.
Beviljande av ledighet för flicka, 070531-070608, 6 dagar.
Tidigare ledighet 13 dagar.
Beviljande av ledighet för pojke, 070517-070526, 5 dagar.
Tidigare ledighet 7 dagar.
Beviljande av ledighet för flicka, 070517-070526, 5 dagar.
Tidigare ledighet 6,5 dagar.
Beviljande av ledighet för flicka, 070517-070526, 5 dagar.
Tidigare ledighet 11 dagar.
Beviljande av ledighet för pojke, 070503-070504, 2 dagar.
Tidigare ledighet 9 dagar.
Beslut om undervisning för pojke i år 9 i Vedeby rektorsområde .
SV, EN, MA, TK, FY och SO förlagd till hemmet fr o m vecka 17.
Undervisningen i SL och IDH sker i skolan. Anpassad studiegång
innebärande att eleven gör praktik förlagd t arbetsplats 2,5 dagar/
vecka. Eleven studerar inte BI, KE och MU. Detta beslut ersätter
tidigare beslut från 2006-12-21.
Beslut fr o m v 17 2007 om undervisning i SV, EN, MA och SO
förlagd till särskild undervisningsgrupp för pojke i år 9 vid Vedebyskolan.
Detta beslut ersätter tidigare delegationsbeslut fr 2007-01-30.
Beslut fr o m v 17 2007 om undervisning i SV, EN, MA, BI och SO
förlagd till särskild undervisningsgrupp för pojke i år 8 vid Vedebyskolan.
Anpassad studiegång innebärande att han inte läser FY, KE. Detta
beslut ersätter tidigare beslut från 2006-12-14.
Beslut om anpassad studiegång för elev i år 8 vid Vedebyskolan fr o m
v 15 2007 innebärande att han gör praktik förlagd till arbetsplats på
heltid.
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§ 77 (forts)
Beslut om anpassad studiegång fr o m 070507 för flicka
i år 6 vid Vedebyskolan innebärande att hon inte studerar
FY, KE, BI och SO.
Beslut om anpassad studiegång fr o m 070503 för flicka i år 6
vid Vedebyskolan innebärande att eleven har reducerad tid för
EN, MA, IDH, FY, KE, BI och SO.
Beslut fr o m v 20 2007 för pojke i år 7 vid Vedebyskolan att
undervisningen i samtliga ämnen utom SL och IDH är förlagd till
särskild undervisningsgrupp. Anpassad studiegång innebärande att
eleven inte läser ämnena FY, KE, TK.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
___________________
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Akten
Kommunstyrelsen
P Olsson
S Petersson
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2006.723 042

§ 78
Budgetuppföljning januari – maj 2007
Det uppdrag barn- och ungdomsnämnden erhöll av kommunstyrelsen, att trygga det
planerade behovet av barnomsorg under våren 2007, innebär en merkostnad för
nämnden om 2,7 Mkr. För att även trygga det behov som ses i dagsläget inför hösten
2007 har kostnaden beräknats till 1,3 Mkr.
Under förutsättning att dessa medel tillförs nämndens budget prognostiserar
förvaltningen att full behovstäckning kommer att ske inom förskoleverksamheten.
Dock kommer helårseffekten av detta att överstiga det belopp som fullmäktige avsatt
för förskoleutbyggnad 2008.
De medel som avsattes av fullmäktige för att täcke den demografiska utbyggnaden
inom programmet förskola, 12 Mkr, har redan tagits i bruk för att täcka delar av det
behov som kan ses under 2007. Även den reserv om 8 Mkr som fanns avsatt under
kommunstyrelsen har tagits i bruk till samma verksamhet.
Den ökning av förskoleplatser som skett de senaste åren har även inneburit att de
intäkter som nämnden får i form av föräldraavgifter också har ökat. Bedömningen är
att de för 2007 kommer att öka med 1 Mkr. Den genomförda inkomstkontrollen av
föräldrars inkomster mot uppgiven inkomst har även den givit ett överskott för
nämnden om ca 1,2 Mkr. Drygt hälften av dessa 0,7 Mkr har redan använts i
internbudgeten för 2007 för att täcka vissa helårseffekter av 2006 års utbyggnad. De
kvarstående 1,5 Mkr är tänkta användas för att täcka utökningen av elever i de
fristående skolorna, som sker utöver den prognostiserade utökningen. Utökning sker
i form av ny friskola, Piggelinen samt vid friskolan Musikugglan som utökar till
tvåparallellig. Kostnaden av dessa friskolors start och utökning bedöms bli 1,5 Mkr.
Även den reserv om 4 Mkr som nämnden avsatt som säkerhetsmarginal har nämnden
upplöst för att täcka tillkommande kostnader som uppkommit sedan internbudget
fastlades. Exempel på kostnader som tillkommit är höstens friskoleavgångar, ökade
kostnader med anledning av den nya hyresprincipen samt ökade IT-kostnader.
Tant Grön AB:s nyproducerade förskola i Kättilsmåla är under maj månad
inflyttningsklar och Fastighetsavdelningen, Tekniska förvaltningen har med Tant
Grön AB tecknat avtal om att förhyra fastigheten till och med 2017-04-30 till en
årshyra av 1,4 Mkr.
forts.
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§ 78 (forts)
Verksamheten som bedrivs i enskild regi av Tant Grön AB finns idag i dels
fastigheter som ägs av Tant Grön AB och dels i hyreslägenheter som förhyrs av
privat fastighetsägare. Verksamheten får idag ett lokalbidrag på 0,5 Mkr/år. Det nya
hyresbidraget på maximalt 1,4 Mkr/år begärs från 2007-05-01. Det innebär en ökning
av lokalbidraget med 0,9 Mkr/år vilket för 2007 blir en utökad hyreskostnad om
0,6 Mkr.
Inför kommande år ses ett fortsatt ökat behov av förskoleplatser utifrån prognos som
bygger på den av kommunstyrelsen antagna befolkningsprognosen för Karlskrona
kommun. Utifrån denna prognos ser vi i dagsläget ett behov av ytterligare ca 10
avdelningar i början av 2008. Utöver detta tillkommer ca 3-4 avdelningar som det
sannolikt endast finns behov av under våren då platsbehovet är som störst.
Den förtätning som skett i barngrupperna i förskolan sedan 2002 motsvarar ca 4
avdelningar på årsbasis och kan i längden inte accepteras ur bl a kvalitets- och
arbetsmiljöhänseende.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna budgetuppföljningen per maj 2007,
att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag på 4 Mkr för att trygga behovet
av barnomsorg under 2007,
att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag på 0,6 Mkr för den utökade
hyreskostnaden för Tant Grön AB i Kättilsmåla (avser delårseffekt för 2007),
att för egen del vidta åtgärder så att befarade avvikelser som kvarstår efter
tilläggsanslag för förskoleutbyggnad och att nämndens reserv upplösts kan
undvikas, samt
att överlämna budgetuppföljning för januari – maj 2007 till kommunstyrelsen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________________

18 juni 2007

2007.57.610
Akten
P Olsson
H Lindgren
S Petersson
I Bergstöm

§ 79
Införande av barnomsorgspeng och skolpeng
Ärendet utgår för fortsatt beredning och återkommer vid nämndens
augustisammanträde.
___________________
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Akten
P Olsson
S Ohlsson
2007.284 290
§ 80
Inriktningsbeslut avseende huvudman för förskoleutbyggnad
Sedan lagen om etableringsfrihet kom för ca ett år sedan har utbyggnaden
huvudsakligen skett i kommunal regi. Flera lokaler med planerad kommunal
verksamhet stod i beredskap, t ex Nättraby Folkets hus, Panflöjten, Rödeby
(Kemivägen) och Hästö förskola. Under samma period har flera intressenter att
etablera förskola i enskild verksamhet fått tillstånd och har eller står i begrepp att
söka bidrag.
Direktiven från den politiska ledningen till förvaltningen innebär att utbyggnaden
av barnomsorgen ska inriktas på enskild verksamhet.
Det är angeläget att planeringsförutsättningarna och förvaltningens uppdrag är väl
kända och tydliga.
Därför bör även barn- och ungdomsnämnden stå bakom den inriktning som ska
gälla för förvaltningens arbete. Det är i praktiken stor skillnad mellan att, å ena
sidan planera för samt beställa alternativt förhyra lokaler för kommunal verksamhet
eller, å andra sidan begränsa uppgiften till att beskriva behovet för marknaden.
Utgångpunkten för beslutsförslaget är att barnomsorgsutbyggnaden framåt ska
utföras i enskild regi. Detta gäller även i de fall då utbyggnaden sker i kommunala
lokaler eller på kommunal tomtmark. Utbyggnaden ska ha sin utgångspunkt i lagen
om etableringsfrihet, i de regler som barn- och ungdomsnämnden tog under 2006
samt i ev kommande förslag om barnomsorgspeng. Förvaltningen kommer att
utreda hur kommunen kan undvika kostnader för ev överetablering.
Under vissa omständigheter kan en utökning av den kommunala verksamheten
motiveras av tydliga samordningsvinster eller av pedagogiska skäl. Denna möjlighet
ska då prövas av barn- och ungdomsnämnden.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till vad som anförts ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden
besluta
att barnomsorgsutbyggnaden inriktningsvis ska ske genom enskilda huvudmän.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar avslag på förslaget.
Johan Elofsson (m) och Pernilla Persson (c) yrkas bifall till förslaget.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till förslaget.
forts.
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§ 80 (forts)
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på avslag av förslaget mot bifall av detsamma och
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutat bifalla förslaget.
Votering
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller förslaget röstar ja, den
som avslår förslaget röstar nej.
Följande röstar ja: Birgitta Gamelius (m), Patrik Magnusson (m), Anna Ekström
(fp), Pernilla Persson (c), Daniel Jusinski (kd), Richard Jomshof (sd), Johan
Elofsson (m), Jan-Olof Petersson (fp).
Följande röstar nej: Jörgen Aronsson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Roland
Andreasson (s), Lisbeth Bengtsson (s), Eva Henningsson (s), Siv Holmberg (s),
Patrik Hansson (s).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster mot 7 nej-röster att bifalla
förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att barnomsorgsutbyggnaden inriktningsvis ska ske genom enskilda huvudmän.
Reservation
Jörgen Aronsson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Roland Andreasson (s), Lisbeth
Bengtsson (s), Eva Henningsson (s), Siv Holmberg (s), Patrik Hansson (s)
reserverar sig tillförmån för eget yrkande.
___________________

18 juni 2007
Akten
P Olsson
S Petersson
Tant Grön AB
Kommunfullm.
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2007.106.630
§ 81
Ansökan om utökning av fritidsverksamhet, Tant Grön AB
Tant Grön AB har i skrivelse 2007-03-15 till barn- och ungdomsförvaltningen ansökt
om att få utöka sin fritidsverksamhet med 450 timmar per vecka från och med hösten
2007. Detta med anledning av att de planerar att utöka sin skolverksamhet med
ytterligare en förskoleklass.
Tillstånd att bedriva fritidsverksamhet har Tant Grön AB sedan tidigare och gällande
avtal löper till och med 2008-04-30.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja verksamhetsbidrag till Tant Grön AB:s utökning av sin fritidsverksamhet
med 450 timmar per vecka från och med 2007-08-01 under förutsättning att
kommunfullmäktige tillskjuter äskade medel.
Yrkande
Patrik Hansson (s) yrkar återremiss av ärendet för att invänta kommunfullmäktiges
beslut.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att nämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bevilja verksamhetsbidrag till Tant Grön AB:s utökning av sin fritidsverksamhet
med 450 timmar per vecka från och med 2007-08-01 under förutsättning att
kommunfullmäktige tillskjuter äskade medel.
___________________
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Akten
P Olsson
S Petersson
A Svanberg
Kommunfullm.
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2006.166.631

§ 82
Ansökan om bidrag till fritidsverksamhet, Piggelinen
Agneta Svanberg, Friskolan Piggelinen, har i skrivelse 2007-03-12 till barn- och
ungdomsförvaltningen ansökt om bidrag till sin fritidsverksamhet med 800 timmar
per vecka från och med hösten 2007. Detta med anledning av att de startar upp
skolverksamhet från och med höstterminen 2007.
Tillstånd att bedriva fritidsverksamhet hanteras separat.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja verksamhetsbidrag till Friskolan Piggelinens fritidsverksamhet med 800
timmar per vecka från och med 2007-08-01 under förutsättning att kommunfullmäktige tillskjuter äskade medel
Yrkande
Patrik Hansson (s) yrkar återremiss av ärendet för att invänta kommunfullmäktiges
beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bevilja verksamhetsbidrag till Friskolan Piggelinens fritidsverksamhet med 800
timmar per vecka från och med 2007-08-01 under förutsättning att kommunfullmäktige tillskjuter äskade medel
___________________

18 juni 2007
Akten
P Olsson
S Petersson
A Ottosson
K Mattsson-Coll
Kommunfullm.
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2006.113.630
§ 83
Ansökan om tillstånd för enskild förskola, Förgätmigej, samt ansökan om
bidrag till enskild förskola, Förgätmigej
Karin Mattsson-Coll ansöker om tillstånd för och bidrag till enskild förskola på
Hästö. Ansökan avser högst 30 barn på två avdelningar med ett sammanlagt
omsorgsbehov av 800 timmar per vecka. Sökande har tillgång till lokal från
2007-09-01.
Enligt skollagen kap 2a 14 § ska kommunen bevilja tillstånd till enskild förskola om
verksamheten uppfyller
1. kraven på god kvalitet och säkerhet, och
2. de krav som anges i 3 §.
Sammanfattning av ansökan
Förskolan ska arbeta enligt förskolans läroplan (Lpfö 98) och med
Waldorfpedagogik som grundidé, enligt följande förklaring:
• Vi vill väcka lusten till lärande genom sinnesupplevelser där vi vuxna ska vara
goda förebilder.
• Vi använder naturmaterial som barnen själva kan förvandla och på så sätt
stimulera tänkandet och kreativiteten i både lek och enklare handarbeten.
• Vi följer årstiderna både genom lek och praktiskt arbete i olika årstidsfester,
sånger och sagor även gestaltade som dockspel.
• Vi lär oss att alla är olika men lika mycket värda. Vi lär oss respektera varandra.
• Vi följer förskolans läroplan och har kvalitetsredovisning enligt Europakommissionens nätverk.
Till ansökan biläggs verksamhetsidén och mål för förskolan Förgätmigej samt
arbetsplan.
Placering av barn på förskolan ska göras enligt kommunens regler och förskolan ska
följa kommunens regler och tillämpningsföreskrifter, samt tillämpa samma
barnomsorgstaxa som den kommunala verksamheten har (enl. maxtaxan).
Sökande beskriver i en Trygghetsplan för förskolan Förgätmigej bl.a. hur förskolan
ska arbeta med trygghet och säkerhet för barn och personal samt rutiner för att hålla
trygghetsplanen aktuell.
Skollagens krav (2a kap 3 §)
Naturen ska vara förskolans viktigaste lekmaterial, och i ansökan finns väl beskrivet
hur förskolan ska arbeta för att erbjuda varje barn en inspirerande och utvecklande
förskolevistelse.
forts.
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§ 83 (forts)
Förskolans två avdelningar ska ta emot högts 30 barn och personalen ska bestå av
fyra till fem personer. Karin Coll, som är färdig Waldorfförskollärare sommaren
2007, ska vara föreståndare och förskolan ska starta med minst två pedagoger.
Maten ska tillagas på förskolan av en Waldorfpedagog, som också ska arbeta i
barngruppen. Särskild personal ska ha hand om städningen.
Uppgifter med yttrande från berörda myndigheter om lokalernas lämplighet för
förskoleverksamhet lämnas när sökande fått besked om huruvida tillstånd lämnas.
Ansökan om bidrag
Under förutsättning att tillstånd meddelas för den enskilda förskolan beslutar barnoch ungdomsnämnden om bidrag till verksamheten. Bidrag utbetalas med belopp
som fastställs av barn- och ungdomsnämnden, som också beslutar om från när
bidraget utbetalas.
För att enskild förskola ska ha möjlighet att få bidrag ska den stå öppen för alla barn
som har rätt till motsvarande offentlig verksamhet.
Kommunen är inte skyldig att lämna bidrag om verksamheten innebär påtagliga
negativa följder för motsvarande verksamhet i kommunen eller om den enskilda
verksamheten tar ut avgifter som är oskäligt höga.
Bedömning av ansökan
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för Karin Colls ansökan, som
bedöms svara mot de krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen (2a kap
14 §). Under förutsättning att sökande redovisar ändamålsenliga lokaler för
förskolan och att den personal som ska anställas uppfyller skollagens krav, bedöms
den verksamhet som ansökan avser uppfylla kraven för att tillstånd ska beviljas.
Barn- och elevskyddslagen*, som gäller från april 2006, kräver att förskolan
upprättar en likabehandlingsplan. Lagen ska främja barns lika rättigheter samt
motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till
ändamål att motverka annan kränkande behandling. Planen ska årligen följas upp
och ses över.
*Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever (2006:67)
Tjänstemannaförslag
Under förutsättning att Karin Mattsson-Coll lämnar uppgifter som styrker att lokaler
och personal uppfyller skollagens krav samt upprättar likabehandlingsplan, föreslås
barn- och ungdomsnämnden bevilja tillstånd för och bidrag till att bedriva enskild
förskola.
forts.
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§ 83 (forts)
Beslutsförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja Karin Mattsson-Coll tillstånd att bedriva enskild förskola under
förutsättning att ovan angivna krav uppfylls, samt
att bevilja Karin Mattsson-Coll bidrag till en (1) förskoleavdelning under
förutsättning att kommunfullmäktige tillskjuter nya medel.
Yrkande
Patrik Hansson (s) yrkar återremiss av ärendet för att invänta kommunfullmäktiges
beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar, under förutsättning att Karin Mattsson-Coll
lämnar uppgifter som styrker att lokaler och personal uppfyller skollagens krav
samt upprättar likabehandlingsplan
att bevilja Karin Mattsson-Coll tillstånd att bedriva enskild förskola under
förutsättning att ovan angivna krav uppfylls, samt
att bevilja Karin Mattsson-Coll bidrag till en (1) förskoleavdelning under
förutsättning att kommunfullmäktige tillskjuter nya medel.
___________________
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Akten
P Olsson
S Petersson
Tant Grön, Blå Port
Kommunfullm.

18

2007.105.630

§ 84
Ansökan om bidrag för enskild förskola, Tant Grön, Blå Port
Efter att ha fått tillstånd att bedriva förskoleverksamhet (beslut i BUN 2007-05-23)
begär Tant Grön bidrag för att bedriva två förskoleavdelningar på Blå Port fr o m
augusti 2007.
I och med att förvaltningens budget är begränsad och att regelverk för barnomsorgspeng inte föreligger bedömer förvaltningen det som barn- och ungdomsnämndens
ansvar att avgöra vem som får bidrag för etablering. Detta i enlighet med barn- och
ungdomsnämndens beslut under hösten 2006. Förvaltningen lämnar därför följande
förslag avseende Tant Gröns ansökan.
Förvaltningen bedömer att behovet av utbyggnad under hösten 2007 minst motiverar
en avdelning med den lokalisering som ansökan avser.
Vidare avser förvaltningen att i augusti återkomma med förslag avseende huvudman
som bör beviljas bidrag för ev ytterligare utbyggnad under hösten.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till ovanstående föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta
att Tant Grön beviljas bidrag för en förskoleavdelning från 15 augusti 2007 under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att tillskjuta medel.
Yrkande
Patrik Hansson (s) yrkar återremiss av ärendet för att invänta kommunfullmäktiges
beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att nämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Tant Grön beviljas bidrag för en förskoleavdelning från 15 augusti 2007 under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att tillskjuta medel.
_____________________
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Akten
P Olsson
S Petersson
Tant Grön AB § 85
Kommunfullm. Godkännande av ökad hyreskostnad till förskolan Tant Grön i Kättilsmåla
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i augusti 2006 om ett utökat lokalbidrag, till
1 175 000 kr, avseende Tant Grön AB:s nyproducerade förskola i Kättilsmåla.
Fastighetsavdelningen, Tekniska förvaltningen, har med Tant Grön AB tecknat avtal
om att förhyra fastigheten till och med 2017-04-30 till en årshyra av 1 360 000 kr.
Verksamheten som bedrivs i enskild regi av Tant Grön AB finns idag i dels
fastigheten som ägs av Tant Grön AB och dels i hyreslägenheter som förhyrs av
privat fastighetsägare. Verksamheten får idag ett lokalbidrag på 508 780 kronor/år.
Förskoleverksamheten består av knappt fyra förskoleavdelningar. De lokaler som
förskoleverksamheten använder idag är inte ändamålsenliga och uppfyller inte
dagens krav och regler varför Tant Grön AB har byggt nya lokaler i Kättilsmåla och
får därmed en ökad hyreskostnad. Den nya byggnaden innehåller fyra förskoleavdelningar med ett tillagningskök.
Tant Grön AB bedriver även fritidshemsverksamhet. Denna verksamhet finns i en
fastighet som ägs av Tant Grön AB (och delvis i Kättilsmåla skola). Kostnaden för
denna fastighet ingår i ovan redovisat lokalbidrag. Ovan nämnd fastighet kommer att
behållas till 2007-08-01 och målsättningen är att fritidsverksamheten ska inrymmas i
skolans lokaler. En översyn av detta pågår mellan Tant Grön och rektor i Kättilsmåla.
Det nya hyresbidraget på maximalt 1 360 000 kronor/år begärs från 2007-05-01. Den
avgående kostnaden är 500 000 kronor, vilket innebär en ökning av lokalbidraget
med 860 000 kronor/år.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna den ökade hyreskostnaden för förskolan Tant Grön i Kättilsmåla enligt
ovan under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att tillskjuta medel.
Yrkande
Patrik Hansson (s) yrkar återremiss av ärendet för att invänta kommunfullmäktiges
beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna den ökade hyreskostnaden för förskolan Tant Grön i Kättilsmåla enligt
ovan under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att tillskjuta medel.
________________
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Akten
P Olsson
A Ottosson
Förskoleför Boken
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2007.94.609

§ 86
Yttrande över ansökan om tillstånd för enskild förskola
Förskoleföreningen Boken ansöker om tillstånd för att starta enskild förskola på
Hasslö. Föreningen ska bestå av kyrkor som aktivt vill bidra till att förverkliga
föreningens ändamål. Initialt ingår Betaniaförsamlingen på Hasslö och Pingstförsamlingen i Karlskrona i förskoleföreningen. Föreningen är sedan 2007-05-21
registrerad av Skatteverket som ideell förening. Till ansökan bifogas Stadgar för
den ideella Förskoleföreningen Boken i Karlskrona kommun.
I föreningens styrelse ska minst två personer med förskolekompetens ingå.
Föräldrar och föreståndare för förskolan ska ingå alternativt adjungeras i styrelsen.
Sökande planerar för en avdelning med tolv barn med ett sammanlagt omsorgsbehov av ca 470 timmar per vecka. Vid behov kan verksamheten utökas.
Enligt skollagen kap 2a 14 § ska kommunen bevilja tillstånd till enskild förskola om
verksamheten uppfyller
1. kraven på god kvalitet och säkerhet, och
2. de krav som anges i 3 §.
Sammanfattning av ansökan
Sökande har tagit del av kommunens kvalitetskrav vid etablering av enskild förskola, och kommer att respektera och följa dessa i verksamheten. Förskolan ska
arbeta enligt förskolans läroplan med Kristen värdegrund – Musik och rytm som
profil.
Föreningens verksamhetsidé och mål för verksamheten
• Att bedriva en professionell förskoleverksamhet, för åldrarna 1-5 år, i enlighet
med läroplanen för förskolan (Lpfö 98) och aktuell skolplan för Karlskrona
kommun.
• Att forma en miljö som förskolans barn kan växa och utvecklas i.
• Att forma en god gemenskap och ett konstruktivt samarbete mellan personal,
barn och familjer samt Karlskrona kommun och dess förskolor.
• Att forma och utveckla ett gott och varaktigt samarbete med förskolans
samarbetskyrkor.
• Att på sikt starta och etablera flera förskolor/avdelningar på andra platser i
kommunen där förskola på kristen grund efterfrågas.
forts.
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§ 86 (forts)
Kvalitet och säkerhet
Arbetsplanen ska upprättas utifrån styrdokumenten Lpfö 98, barn- och ungdomsnämndens skolplan samt de mål som förskolan antagit. Planen ska bearbetas
och revideras årligen. Den verksamhetsplan som lämnats i ansökan ska ses som ett
första utkast till en mer genomarbetad plan förankrad hos både personal och
föräldrar.
Av ansökan framgår att sökande har kännedom om läroplanens uppdrag.
Redovisning av hur förskolan ska arbeta med bl a Lärande och utveckling och
Barns inflytande och ansvar inkluderar beskrivning av mål, hur vägen till målen ska
se ut samt hur förskolan ska utvärdera för att kontrollera måluppfyllelsen.
Skollagens krav (2a kap 3§)
I ansökan beskrivs bl a att förskolan ska forma en miljö där individen lär sig att
handla och vara i relation till andra på det sätt man själv vill att andra ska vara och
handla. Förskolan ska arbeta för att förklara och upprätthålla varje barns värde
oavsett kön, social, religiös och etnisk bakgrund med utgångspunkt från den
människosyn som har sina rötter i den kristna traditionen.
Vidare beskrivs hur förskolan ska arbeta för att ge barn inflytande och ansvar samt
hur föräldrarna ska involveras och ges möjligheter till delaktighet och inflytande.
Rekrytering av personal planeras starta så snart föreningen fått beslut om tillstånd
för samt bidrag till förskolan. I rekryteringen ingår kontroll genom utdrag i
belastningsregistret.
Förskolan ska ha en föreståndare som får det pedagogiska ansvaret samt ansvaret att
leda personalen i enlighet med uppställda mål. Föreståndare liksom övrig personal
ska ha adekvat utbildning.
Under förutsättning att föreningen får tillstånd för att bedriva förskola kommer
arbetet med att presentera en lämplig lokal för verksamheten att intensifieras.
Bedömning av ansökan
Förskoleföreningen Bokens tillståndsansökan behandlades på arbetsutskottets möte
den 12 april 2007. Vid det tillfället var inte föreningen registrerad i skatteregistret
varför ärendet utgick.
Föreningen är nu registrerad som ideell förening och har vid sitt konstituerande
styrelsemöte justerat i Stadgar för den ideella Förskoleföreningen Boken i
Karlskrona kommun.
§ 7 har ändrats från Upplåtelse av plats på Bokens förskola sker genom kommunens
kösystem och efter rekryteringssamtal med styrelsen eller den person styrelsen
utser. Rekryteringssamtalet syftar till att se om aktuell familj harmoniserar med
forts.
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§ 86 (forts)
Bokens värderingar till lydelsen Upplåtelse av plats på Bokens förskola sker genom
kommunens kösystem och efter introduktionssamtal med föreståndaren eller den
person styrelsen utser. Introduktionssamtalet syftar till en ömsesidig presentation
av förskolan och dess profil samt aktuell familj.
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för ansökan, som bedöms svara
mot de krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen (2a kap 14 §). Under
förutsättning att sökande redovisar ändamålsenliga lokaler för förskolan och att den
personal som ska anställas uppfyller skollagens krav, bedöms den verksamhet som
ansökan avser uppfylla kraven för att tillstånd ska beviljas.
Barn- och elevskyddslagen* gäller från april 2006. Den kräver att förskolan upprättar en likabehandlingsplan. Lagen ska främja barns lika rättigheter samt motverka
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att
motverka annan kränkande behandling. Planen ska årligen följas upp och ses över.
* Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och
elever (2006:67)
Ansökan om bidrag
Under förutsättning att tillstånd meddelas för den enskilda förskolan beslutar barnoch ungdomsnämnden om bidrag till verksamheten efter ansökan från huvudmannen för den enskilda förskolan. Bidrag utbetalas med belopp som fastställs av
barn- och ungdomsnämnden, som också beslutar om från när bidraget utbetalas.
Förslag till beslut
Under förutsättning att Förskoleföreningen Boken lämnar in de uppgifter om lokaler
och personal som skollagen kräver föreslås barn- och ungdomsnämnden bevilja
föreningen tillstånd att bedriva förskola. Förskolan måste också upprätta en likabehandlingsplan.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja Förskoleföreningen Boken tillstånd att bedriva förskola under
förutsättning att ovan angivna krav uppfylls.
Yrkanden
Patrik Hansson yrkar avslag på förslaget.
Richard Jomshof yrkar avslag på förslaget.
Johan Elofsson (m), Pernilla Persson (c), Daniel Jusinski (kd), Birgitta Gamelius
(m), Anna Ekström (fp), Patrik Magnusson (m) yrkar bifall till förslaget.
forts.
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§ 86 (forts)
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på avslag av förslaget mot bifall av detsamma och
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutat bifalla förslaget.
Votering
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller förslaget röstar ja, den
som avslår förslaget röstar nej.
Följande röstar ja: Birgitta Gamelius (m), Patrik Magnusson (m), Anna Ekström
(fp), Pernilla Persson (c), Daniel Jusinski (kd), Johan Elofsson (m), Jan-Olof
Petersson (fp).
Följande röstar nej: Jörgen Aronsson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Roland
Andreasson (s), Lisbeth Bengtsson (s), Richard Jomshof (sd), Eva Henningsson (s),
Siv Holmberg (s), Patrik Hansson (s).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 7 ja-röster mot 8 nej-röster att avslå
förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att inte bevilja Förskoleföreningen Boken tillstånd att bedriva förskola.
Reservation
Birgitta Gamelius (m), Patrik Magnusson (m), Anna Ekström (fp), Pernilla Persson
(c), Daniel Jusinski (kd), Johan Elofsson (m), Jan-Olof Petersson (fp) reserverar sig
tillförmån för eget yrkande.
___________________
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2007.285 605
§ 87
Regelverk för medflyttning av elevbidrag/skolpeng för studier utomlands
Eleven ska vara folkbokförd och föräldrar/målsmän ska vara folkbokförda, samt
stadigvarande vistas i Karlskrona kommun, samt ska eleven vara utskriven från sin
ordinarie skola under tiden för studierna i den utländska skolan. Ingen garanti kan
lämnas att eleven återfår plats i klass eller sökt skola som eleven lämnar.
Elevbidrag/skolpeng utbetalas i efterskott och utbildningsbevis ska skickas in innan
utbetalning sker. Beslutsunderlag ska omfatta verifierade utgifter för skolgången,
samt terminsbetyg, slutbetyg alternativt samlat betygsdokument.
Ersättningen utges endast för den del eller de delar av utbildningen som väsentligen
motsvara studier enligt svensk läroplan och/eller för sådan utbildning som helt
ersätter utbildning i Sverige. Om ersättning utbetalas är inriktningen att eleven inte
ska gå om samma/motsvarande utbildning i Karlskrona kommun.
Utbetalning av elevbidrag/skolpeng medges för lägst en termin och för en tid om
sammanlagt högst två terminer. Elevbidrag/skolpeng utbetalas terminsvis i efterskott
till skolan som i sin tur betalar tillbaka skolavgiften till familjen. Den studerandes
familj måste således vara införstådd med att det kan dröja upp till 6 månader innan
återbetalning sker, såvida inte den tilltänkta skolan kan tänka sig att vänta med
skolavgifterna under denna tid.
Ersättningens storlek kan uppgå till högst en summa motsvarande gjorda utlägg och
då högst till ett belopp motsvarande aktuellt elevbidrag/skolpeng. Ingen kommunal
ersättning för boendekostnad m m utbetalas. Beloppet utbetalas till skolan mot
faktura till barn- och ungdomsförvaltningen, Karlskrona kommun. Ingen utbetalning
till privat person kan ske.
Om svenskt statsbidrag utgår till den aktuella skolan i utlandet avgår motsvarande
belopp från skolpengsbeloppet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna regelverk för medflyttning av elevbidrag/skolpeng för studier
utomlands, samt
att delegation ges till chefsekonom, barn- och ungdomsförvaltningen att verkställa
regelverk.
forts.
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§ 87 (forts)
Yrkanden
Patrik Hansson yrkar avslag på förslaget.
Richard Jomshof yrkar avslag på förslaget.
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på avslag av förslaget mot bifall av detsamma och
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutat avslå förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat
att

avslå förslaget.

___________________
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Akten
Kommunfullmäktige
P Olsson
A Ottosson
2006.366.620
§ 88
Förslag till yttrande över motion Låt invandrarna bli en resurs för skolan
Centerpartiet har till kommunfullmäktige ställt motion med förslag om att ge
invandrare möjlighet att medverka i skolans verksamhet en del av dagen.
Kommunens invandrare lyfts i motionen fram som en resurs som kan ha mycket att
bidraga med i våra förskolor och grundskolor. Vidare framhåller motionären att
många invandrare vill komma i kontakt med skolan samtidigt som det behövs fler
vuxna i skolan.
I motionen föreslås att invandrarna, företrädesvis de som läser svenska för invandrare, får möjligheter att medverka i skolans verksamhet under del av dagen. Invandrarna kan hjälpa till på raster och vid måltider, vid friluftsdagar och utflykter m m.
Genom detta kan språkkunskaperna hos invandrarna förbättras på ett naturligt sätt,
samtidigt som eleverna får möjlighet att möta vuxna med olika ursprung. Detta kan
bidra till en större förståelse för olika kulturer hos eleverna.
I motionen föreslås vidare att en mindre ekonomisk ersättning eventuellt ska kunna
utgå för att stimulera till god insats.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta
att ovanstående modell prövas i någon av kommunens för- och grundskolor.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 31 januari 2007, § 19 lämnat
yttrande och förslag till beslut
att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen, samt
att för egen del beakta motionens innehåll och kommande direktiv eller planer för
verksamheten.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige den 10 april 2007, § 98 var att
besluta att motionen skulle anses vara besvarad. Efter yrkande om återremiss för att
ge ärendet en ny betänkrunda och för att ge tid för samordning beslutade kommunfullmäktige att återremittera ärendet.
forts.
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§ 88 (forts)
Barn- och ungdomsnämndens ställningstagande
I de fall invandrare är pensionärer är de välkomna att delta i seniorer i skolan, som
har funnits sedan år 2000 och som barn- och ungdomsförvaltningen numera driver i
samarbete med Folkuniversitetet.
Seniorer i skolan är en ideell verksamhet och i konceptet ingår vissa delar av det som
framförs i motionen.
T ex:
• skapa möten mellan olika grupper; mellan unga och äldre och mellan skolans
personal och seniorerna, som har olika bakgrund och livserfarenhet,
• motverka främlingskap mellan generationer och mellan kulturer,
• bidra till att skapa ett vänligt samhälle präglat av omtanke och solidaritet mellan
människor och generationer,
• engagera äldre personer i vår kommun som extra resurser i förskolor, skolor och
fritidshem,
• ta till vara seniorernas kompetens och livserfarenhet i barn- och ungdomsförvaltningens verksamhet.
Ansvaret för den dagliga verksamheten för invandrare som deltar i arbetsmarknadsåtgärder eller i svenska för invandrare har t ex utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsenheten eller socialförvaltningen. Om dessa tar initiativ i riktning mot vad
motionen avser är barn- och ungdomsförvaltningen positiv till att hjälpa till.
Barn- och ungdomsförvaltningen ser ingen möjlighet att arvodera personer som
deltar i förskola och skola i linje med vad som föreslås i motionen.
Tjänstemannaförslag
Med stöd av vad som anförts ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
___________________
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Akten
Kommunfullmäktige
P Olsson
A Ottosson
2007.172.610
§ 89
Förslag till yttrande över motion angående kristen tradition och svensk identitet
Sverigedemokraterna har till kommunfullmäktige ställt motion med förslag om att
Karlskrona kommun i sin skolplan skriver in att samtliga skolor är skyldiga att
anordna traditionell kristen skolavslutning för de elever som så önskar.
Sverigedemokraterna menar att den svenska kulturen och kristendomen är sammanflätade eftersom Sverige sedan mer än ett årtusende är ett kristet land. Vidare skriver
motionären att om svenska elever förvägras rätten att få uppleva traditionella
kyrkliga skolavslutningar så berövar man dem en del av deras kulturarv.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta
att Karlskrona kommun skriver in i sin skolplan att samtliga skolor är skyldiga att
anordna traditionell kristen skolavslutning för de elever som så önskar.
Rättsläget enligt Skolverket
I Sverige är religionsfriheten grundlagsskyddad och av regeringsformen (2 kap. 2 §)
framgår att det är förbjudet att tvinga någon att delta i sammankomst för opinionsbildning. Gudstjänst eller religiös andakt är sådana sammankomster som faller under
denna bestämmelse.
Av de övergripande målen för skolan framgår att undervisningen ska vara öppen för
alla elever. Den ska vara icke-konfessionell, saklig och allsidig. Alla föräldrar ska
kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att de inte ensidigt blir påverkade
till förmån för den ena eller andra åskådningen. Skolan måste utforma verksamheten
så att varje elev kan delta.
Skolpliktiga barn har närvaroskyldighet i skolan, men kan befrias från att delta i
annars obligatoriska inslag, om det inte är rimligt att kräva att eleven deltar (enligt 3
kap 12 § i skollagen).
Frågan om religiösa inslag i skolverksamheten i allmänhet och i samband med
skolavslutningar i synnerhet är kontinuerligt föremål för en aktiv debatt och
Skolverket har i sin tillsyn vid ett flertal tillfällen uttalat sig om vilket utrymme som
finns för den här typen av aktiviteter.
Om en skolavslutning i kyrkan är obligatorisk för eleverna är den att betrakta som en
del av utbildningen. Därmed blir bestämmelsen om utbildningens innehåll och även
möjligheten att bli befriad från inslag i utbildningen tillämpliga.
forts.
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§ 89 (forts)
Sammanfattningsvis kan man säga att det inte finns något förbud i författningarna
mot att ha skolavslutning i skolan. För att vara förenligt med utbildningens allmänna
mål och värdegrund är det dock viktigt att skolan är mycket försiktig när det gäller
rent religiösa inslag i sådana aktiviteter. Skolan bör också informera hemmet om
aktiviteter som kan föranleda att vissa elever vill ansöka om befrielse från att delta.
Förslag till beslut
Det finns ingen entydig definition för begreppet traditionell kristen skolavslutning.
D v s vad den ska innehålla och var den ska äga rum för att betecknas som sådan.
Det nationella styrdokumentet vare sig påbjuder eller förbjuder skolavlutningar i
kyrkan. Inte heller på kommunal nivå finns ställningstagande som styr var skolavslutningarna ska äga rum.
Var kommunens skolor genomför avlutningarna varierar mellan rektorsområdena.
Det kan ske i kyrkan, på skolgården, i aulan eller i naturen. Oavsett var de äger rum
så betraktas avslutningarna som traditionella av dem de berör. De arrangeras så att de
ska upplevas vara festliga, roliga, stämningsfulla o s v för elever, lärare och föräldrar
i just deras skola.
De övergripande mål som styr skolan föreskriver att skolan ska vara öppen för alla
elever, samt erbjuda en undervisning som är saklig och allsidig. Utifrån detta och
varje enskild skolas specifika förutsättningar organiseras och genomförs skolavslutningarna idag. Skolavslutningen är ett arrangemang som är starkt knutet till
klassgemenskapen för eleverna. Ett åläggande som styr skolavslutningarna till
kyrkan innebär inskränkning av rektors handlingsfrihet jämfört med hur det är idag.
Möjligheterna att genomföra en samlad skolavslutning begränsas.
Skolplanen är ett politiskt dokument som ska konkretisera mål och riktlinjer i de
nationella styrdokumenten. Skolplanen kan inte begränsa eller skriva bort det som
anges i författningarna.
Tjänstemannaförslag
Med stöd av vad som anförts ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden föreslå
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till motionen.
Pernilla Persson (c) yrkar avslag till motionen.
forts.
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§ 89 (forts)
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till motionen mot avslag av densamma och
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutat avslå motionen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat att föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen.
___________________

18 juni 2007

31

Akten
Kommunfullmäktige
P Olsson
S Ohlsson
2006.367.337
§ 90
Förslag till yttrande över motion angående konstgräsplan på Trossö
Christina Mattisson (s) och Marcus Alexandersson (s) har ställt en motion om att
anlägga en multiidrottsplats med konstgräs på Rosenfeldtskolans skolgård.
Barn- och ungdomsnämnden beslöt på sitt sammanträde den 18 december 2006,
§ 124,
att föreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka motionen.
Efter kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2007, § 41, beslöt kommunstyrelsens ordförande efter överläggning med andre vice ordförande
att återremittera motionen till barn- och ungdomsnämnden för vidare yttrande.
Barn- och ungdomsförvaltningens synpunkter
Det har framkommit i det fortsatta arbetet med projekteringen av ombyggnaden av
Rosenfeldtskolan att det inte finns fysiska förutsättningar att anlägga en multiidrottsplats på skolgården enligt t ex konceptet Kulan som Svenska Fotbollsförbundet har.
I skrivelse beskriver Tekniska förvaltningen vad man har kommit fram till vid
projekteringen.
Trots att det inte finns möjligheter att fullt ut anlägga en s k multiidrottsplats så finns
möjligheten att anlägga en boll/lekyta som blir en värdefull rörelseyta för Trossös
barn och ungdomar.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till ovanstående beskrivning föreslås barn- och ungdomsnämnden
föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
Yrkande
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till motionen.
forts.
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§ 90 (forts)
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall till motionen mot avslag av densamma och
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutat bifalla motionen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
___________________
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§ 91
Kurser och konferenser
Aktuella kurser finns i en pärm för cirkulation på nämndens sammanträden.
Richard Jomshof (sd, Birgitta Gamelius (m), Daniel Jusinski (kd) och Siv Holmberg
(s) har anmält intresse för Bra mat i förskolan och skolan, Lund 19 september 2007.
Pernilla Persson (c), Margareta Ohlin-Mattsson (c), Daniel Jusinski (kd) har anmält
intresse för NTA-seminarium, den 16 oktober 2007 i Stockholm.
Roland Andreasson (s), Eva-Britt Dahlström (s) har anmält intresse för Det unga
Internet, den 24 augusti 2007 i Karlskrona.
Mikael Landberg (m) har anmält intresse för Skolan Brinner, den 27-28 september
2007 i Solna.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

medge att de som visat intresse för ovan nämnda kurser får delta.

___________________
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§ 92
Övriga ärenden
2007.287 049
1. Redovisning av jämförelseundersökning i Blekinges kommuner
Utvecklingschef Anja Eklund redovisar det material som sammanställts över
samtliga Sveriges kommuner och landsting.
Av Sveriges 279 kommuner ligger Karlskrona på lite drygt hälften av den bättre
hälften. Av Blekinges kommuner har Karlskrona bäst resultat.
2.
Kontaktpolitikerbesök i Fridlevstads skola
Siv Holmberg (s) informerar om sitt besök i Fridlevstads skola.
2007.288 609
3. Slutbetyg åk 9 2007 – de kommunala skolorna
Utvecklingschef Anja Eklund redovisar det material som förvaltningen tagit fram
angående slutbetyg i åk 9.
Vid augustisammanträdet kommer materialet att kompletteras med friskolornas betyg
och resultatet av sommarskolan.
4. Jämbar
Får man en bättre skola av att arbeta med jämställdhet?
Pedagogiska samordnaren Anita Ottosson informerar om barn- och ungdomsförvaltningens nya broschyr JämBar, ett projekt om jämställdhetsarbete i förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg i Karlskrona kommun, 2004-2006.
Ett seminarium kommer att hållas med anledning av detta den 26 september 2007.
Inbjudan delas ut.
___________________
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§ 93
Meddelanden
Kommunfullmäktige

Dnr 2005.501 042
§ 36 Bokslutsdispositioner i samband med
bokslut för å 2006

Kommunfullmäktige

Dnr 2006.223 042
§ 63 Budget- och verksamhetsuppföljning i
februari 2007

Kommunfullmäktige

Dnr 2007.187 102
§ 70 Avsägelser av kommunala uppdrag
Peter Graucob (m)
har avsagt sig uppdraget som ersättare i
barn- och ungdomsnämnden

Kammarrätten i Jönköping

Dnr 2005.501 042
Beslut i överklagat avgörande avseende
prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning; resursfördelning till fristående
skolor.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.

Kammarrätten i Jönköping

Dnr 2003.464 042
Beslut i överklagat avgörande avseende
prövningstillstånd i mål om laglighetsprövning; resursfördelning till fristående
skolor.
Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd.

Arbetsmiljöverket

Dnr 2006.377 291
Avslut av inspektionsärende av inspektion
av Fågelmara skolas träslöjdverksamhet.

Räddningstjänsten i Östra Blekinge

Dnr 2007.235 291
Tillsynsprotokoll från tillsyn av Kätttilsmåla skola
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§ 93 (forts)
Räddningstjänsten i Östra Blekinge

Tekniska förvaltningen

Dnr 2007.237 291
Tillsynsprotokoll från tillsyn av
Spandelstorps skola
Dnr 2007.261 041
Överföring av kostnader och ansvar för
pappersvaror och storköksunderhåll till
barn- och ungdomsförvaltningen resp
utbildningsfövaltningen.

-----------------------Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas till
protokollet.
________________
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 28 februari 2007
§ 94

Aktuell information
1. Ny medarbetare
2. Betygsresultat år 9
3. Inställd verksamhet i Rödeby rektorsområde

§ 95

Delegeringsärenden

§ 96

Budget 2008 och planer för 2009-2010

§ 97

Beslut angående ansökan om tillstånd för enskild förskola
- Montessori

§ 98

Yttrande till skolverket angående godkännande av och rätt till
bidrag för fristående grundskola; Piggelinen

§ 99

Yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag till
fristående förskoleklass och grundskola; Hälsa och Idrott

§ 100

Yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för
fristående förskoleklass och grundskola, Kultur och Media

§ 101

Yttrande till skolverket angående godkännande av och rätt till bidrag för
fristående skola Galären år 6-9 med inriktning Hantverk och Teknik

§ 102

Beslut angående ansökan om tillstånd för enskild förskola –Lyckå
församling

§ 103

Beslut angående ansökan om tillstånd för enskild förskola –
Skärgårdens Montessoriförskola

§ 104

Beslut angående ansökan om tillstånd för enskild förskola – Hasslö
förskola/förskoleföreningen Boken

§ 105

Förslag till Skolplan 2007-2010

§ 106

Förslag till sammanträdesplan för år 2008

§ 107

Kurser och konferenser

§ 108

Meddelanden

§ 109
Information – delrapport lokalutredningen
_______________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunstyrelsen sessionssal
kl 08.30 – 15.30

Beslutande

Jan-Olof Petersson (fp)
Johan Elofsson (m)
Patrik Hansson (s)
Birgitta Gamélius (m)
Patrik Magnusson (m)
Anna Ekström (fp)
Pernilla Persson (s)
Daniel Jusinski (kd)
Jeanette Pettersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Roland Andréasson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Richard Jomshof (sd)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Tjänstgörande ersättare

Eva Ottosson (m)
Bo Svensson (s)

§ 94, § 102

Ersättare

Eva Ottosson (m)
Emina Cejvan (m)
Margareta Olin-Mattsson (c)
Siv Holmberg (s)
Helene Gustafsson (s)
Per Björklund (sd)

§§ 95-101, 103-109

Tjänstemän

Övriga

Per Olsson
Anja Eklund
Henrik Lindgren
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Anita Ottosson
Ingrid Bergström
Eva Karlsson

barn- och ungdomschef
utvecklingschef
administrativ chef
planeringschef
ekonomichef
PA-chef
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare
nämndsekreterare kulturnämnden

Utses att justera

Anna Ekström

fr o m kl 08.45, deltar ej § 102 (jäv)

fr o m kl 13.20

t o m kl 12.00

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2007-09-11 kl 09.00
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Underskrifter

Sekreterare

__________________________________

Ordförande

__________________________________

Justerare

__________________________________

2

Paragrafer 94 - 109

_________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2007-09-11
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare

29 augusti 2007

3

§ 94
Aktuell information
1.
Ny medarbetare
Ingrid Bergströms blivande efterträdare som nämndsekreterare presenterar sig.
Eva Karlsson har arbetat 20 år i kommunen och jobbar f n som nämndsekreterare i
Kulturnämnden.
2007.348 609
G Ingestad
A Eklund
Akten

2.
Betygsresultat år 9
Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 18 juni 2007 redovisades
de kommunala skolornas slutbetyg i år 9.
Under sommaren genomfördes sommarskola i likhet med tidigare år i svenska,
engelska och matematik.
Till årets sommarskola var 45 elever anmälda. 36 av dessa kom till undervisningen, 17 pojkar och 19 flickor.
Resultatet av sommarskolan var följande:
22 elever deltog och fick behörighet.
5 elever deltog och fick förbättrade betyg.
2 elever från friskolor deltog, ingen fick betyg.
2 elever från Fischerströmska, en fick betyg och behörighet.
Dessutom deltog 2 elever från år 8 och 3 elever som redan hade
fullständiga betyg.
Fördelningen av andel obehöriga i juni respektive i augusti var förhållandevis jämn i
de olika rektorsområdena.
Andel obehöriga före och efter sommarskolan 2007 var i de kommunala skolor 12,4
respektive 9,3 % och i friskolorna 4,0 respektive 4,0 %. Resultatet för kommunen
totalt var 11,2 respektive 8,5 %.
Även jämförelser med tidigare år redovisas.
Arbetsutskottet tar del av informationen.
Ordföranden tackar Gunilla Ingestad för presentationen.
________________
3.
Inställd verksamhet i Rödeby rektorsområde
Förvaltningschefen informerar om att en vattenläcka i Rödeby medfört att all
verksamhet i år 7-9 ställts in i dag. Hygien och skolmat åt år 1-6 klarar personalen av
med hjälp av uppställda tankbilar. Förskolorna Tallbacken och Johannisberg stänger
under förmiddagen och föräldrarna har uppmanats hämta hem barnen till lunchtid,
då hygienen inte kan upprätthållas.
_______________
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§ 95
Delegeringsärenden
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som
samordnare vid Vedebyskolan under tiden 2007-07-01
t o m 2007-12-31.

2007.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för särskilt elevuppdrag
vid Vedebyskolan under tiden 2007-07-01 t o m
2007- 12-31.

2007.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som
IT-kontakt vid Wämö rektorsområde under tiden
2007-08-01 t o m 2008-07-31.

2007.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som
schemasamordnare vid Wämöskolan under tiden
2007-08-01 t o m 2008-07-31.

2007.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för arbete med projekt
Skolportalen under tiden 2007-07-01 t o m 2007-12-31.

2007.5 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare
vid Wämöskolan under tiden 2007-08-01 t o m
2008-06-30.

2007.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för planerings- och
schemaarbeten vid Tullskolan under tiden 2007-07-01
t o m 2007-12-31.

2007.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid Nättrabyskolan under tiden 2007-06-22
t o m 2008-03-31.

2007.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid Nättrabyskolan under tiden 2007-06-22
t o m 2008-03-31.

2007.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid Nättrabyskolan under tiden 2007-06-22
t o m 2008-03-31.

2007.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som vik
rektorsassistent 75 % vid Rödeby rektorsområde
under tiden 2007-07-01 t o m 2007-12-31.

2007.5 024
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Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid Skogsgläntans förskola under tiden
2007-08-01 t o m 2007-08-31.

2007.5 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid Nättrabyskolan under tiden 2007-08-16
t o m 2007-12-31.

2007.5 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid Skärets förskola under tiden 2007-08-01
t o m 2007-08-31.

2007.5 024

Beslut om engångsbelopp för arbete med schemaläggning läsåret 2007/2008, Rödebyskolan.

2007.320 024

Beslut om engångsbelopp för arbete med schemaläggning läsåret 2007/2008, Rödebyskolan.

2007.319 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som kontaktansvarig för särskoleelev vid Wämöskolan under
tiden 2007-06-21 t o m 2007-12-31.

2007.05 024

Beslut om lönetilläggs för uppdrag som samordningsansvarig för IT inom Lyckeby rektorsområde
2007-08-20 – 2007-12-31.

2007.5 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som platsansvarig
för Aspö skola under tiden 2007-09-01 t o m
2007-12-31.

2007.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som
”rektor för” Jändelskolan under tiden 2007-08-01
t o m 2007-10-31.

2007.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som
”rektor för” Jämjö Östra rektorsområde under tiden
2007-08-01 t o m 2007-10-31.

2007.5 024

Förordnande som vik rektor 50 % vid Nättraby
rektorsområde under tiden 2007-08-13 t o m
2007-09-30.

2007.333 023
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Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik
rektor 50 % vid Nättraby rektorsområde under
tiden 2007-08-13 t o m 2007-09-30.

2007.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring
som tillfällig ledningsresurs 40 % vid Trossö
samverkansområde under tiden 2007-07-01
t o m 2007-12-31.

2007.5 024

Beslut betr stipendier ur Karlskrona skolväsendes
samfond för lärare.

2007.188 046

Beslut att öppna en akut tillfällig förskoleavdelning
vid Tullens förskola.

2007.307 611

Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som
samordnande rektor i Jämjö samverkansområde
under tiden 2007-07-01 t o m 2007-12-31.

2007.5 024

Beviljande av lov mer än 10 dagar för elever i år 6
vid Nättraby rektorsområde.
Beslut om inskrivning av elever i särskolan.
Beslut om mottagande av elever i gymnasiesärskola.
Beviljad ledighet för elev i år 1 i Torhamnsskolan
under tiden 2007-09-10 t o m 2007-09-28.
--------------------Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
________________
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2007.306 042
P Olsson
S Petersson
S Ohlsson
Kommunstyr.
Akten

§ 96
Budget 2008 och planer för 2009-2010
Förutsättningarna
Grundförutsättningarna för nämndernas budgetarbete i Karlskrona kommun är de
ekonomiska ramar som tilldelats i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten för
2008-2010 den 20 juni 2007.
Nämnden skall lämna ett grundförslag till budget som ryms inom den ekonomiska
ram som nämnden tilldelats. Om nämnden därvid gör bedömningen att grundförslaget till budget inte kan tillgodose de mål som kommunfullmäktige beslutat om
eller nationella mål, skall nämnden ange hur målsättningarna bör förändras för att
anpassas till medelstilldelningen.
Dessutom har nämnden rätt att i sällsynt undantagsfall avlämna ett tilläggsförslag
med eventuella ytterligare (högt prioriterade) åtgärder som ej kunnat rymmas inom
ramen. Åtgärder som bedöms vara ofrånkomliga skall givetvis ingå i grundförslaget.
Nämnden skall i första hand redan i sina grundförslag (ej i tilläggsförslagen) beakta
de ekonomiska konsekvenserna av volymförändringar på grund av demografiska
förändringar.
Nämnden lämnar tilläggsyrkande avseende
- förskoleutbyggnad 2008
- kvalitetshöjande åtgärder i grundskolan avseende betygs/kunskapsresultat
samt elevernas arbetsmiljö
- hyresökningar, som följd av ökade myndighetskrav och uppskjutet underhåll i
kök och andra lokaler, att investeringar måste göras i köken pga
förskoleutbyggnaden, tillgänglighets/handikappanpassning samt
återställningskostnad av förskola i Jämjö
- merkostnader för omställning till ekologiska livsmedelsinköp
- tillskott till fritidshemsverksamheten.
I budgetförutsättningarna ingår bedömningen från förvaltningen och
kommunstyrelsen att en uppsägning av avtalet om tillsvidareanställning efter 12
månader kan ge lägre kostnader. Budgetdirektiven förutsätter en besparing
motsvarande 3 mkr. Att avtalet sägs upp innebär inte i sig någon besparing. Det
förutsätter också att förvaltningen, under 2008, kan minska behovet av vikarier med
motsvarande belopp. F n kan förvaltningen inte göra en kvalificerad bedömning utan
kommer att särskilt följa upp kostnadsutvecklingen kopplat till detta.
Det ökade antalet elever som väljer fristående skolor är större än tidigare. Det
innebär att elevbidragsökningen till friskolor motsvarar 13,2 mkr under 2008.
Detta belopp plus de 5 mkr som kommunstyrelsen lagt som besparingskrav pga lägre
elevantal av demografiska skäl motsvarar 18,2 mkr. Detta är ca 10 mkr mer än vad
som mest behövt anpassas bort i kommunal skola tidigare år.
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Ju större friskoleavgångarna är, desto svårare är för verksamheten att dessutom klara
av anpassningen till demografisk minskning. Med den största utbyggnaden under
2000-talet, som friskolorna aviserar för 2008, är det tveksamt om en besparing pga
demografisk minskning motsvarande 5 mkr går att göra utan stora kvalitetsförsämringar i kommunal skola.
Förvaltningen bedömer det som omöjligt att lägga ut en besparing av den
storleksordningen i elevbidragen till rektorsområdena.
Besparingarna måste därför också beslutas och verkställas på central nivå.
Det innebär att strukturåtgärder måste beslutas politiskt. Skolnedläggningar i
kommunstyrelse och fullmäktige samt andra strukturåtgärder, t ex att endast ha lägre
åldersgrupperingar på mindre skolor, genom beslut i barn- och ungdomsnämnden.
Förutom 18,2 mkr i besparing ligger samma strukturella åtgärder som ovan nämnts,
ytterligare en gång som besparingar i RUPEN. Något som måste beaktas i
budgetprocessen eller i fortsatt RUPEN - planering/uppföljning.
Budgetförslaget utgår därför från 18,2 mkr som sparbeting i förvaltningens
verksamheter inom området grundskola.
Förskolan har f n ett antal övertimmar som inte har lösts genom utbyggnaden. Dessa
övertimmar motsvarar ca 8 mkr och försvårar besparingar inom området. T ex skulle
en taxeförändring som ger lägre beläggning minska övertimmarna, men inte ge
möjlighet till minskad utbyggnad.
Det är omöjligt att exakt bedöma hur stor del av 18,2 mkr som kan tas bort i
elevbidrag och vilka kvalitetsförändringar som kan bli följden. Dock kan antas att ca
20 tkr per elev är kopplat till undervisningskostnader som är rörliga. Det innebär att 8
mkr kan fördelas som minskat elevbidrag.
Återstående åtgärder:
- ge rektorerna incitament att säga upp lokalyta samt att detta i relation till
tekniska förvaltningen, tillåts leda till minskade kostnader redan 2008
- genomföra lokal- och strukturåtgärder som beslutas av barn- och
ungdomsnämnden
- genomföra lokal- och strukturåtgärder som troligen måste beslutas av
kommunstyrelse/kommunfullmäktige
De senare åtgärderna bör omfatta i storleksordningen 10 mkr för 2008. En volym
som kräver mycket omfattande åtgärder i och med att en stor del av åtgärderna får
effekt först vid höstterminens början 2008 och bara ger delårseffekt.
Den lokalbehovsutredning som genomförs och som, i dessa delar, är klar i september
kommer att lämna förslag till åtgärder enligt ovan.
Den mer detaljerade uppdelningen av budgeten (internbudgeten) samt
resursfördelningen till rektorsområdena m fl kommer att göras under hösten 2007
Enligt att-sats 26 i budgetdirektiven uppmanas nämnden att förbereda sin
internbudget i så god tid att beslut kan tas under december månad 2007.
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Ramarna
Ramarna bygger på det kommunbidrag som tilldelats i april 2007 dvs. den budget
som kommunfullmäktige beslutat om för åren 2007-2009 plus de justeringar som
sedan skett som t ex kompensation för löneökningar etc. fram till maj 2007.
Årsbudget 844.419 Mkr med tillskott från reserv för förskoleutbyggnad med
helårseffekter från 2007 samt två ytterligare tillskott för förskoleutbyggnad och
ramreducering med anledning av elevminskning i grundskola. Detta innebär
ett kommunbidrag för 2008 på 863.119 Mkr.
Budgetförslaget
Alla ekonomiska siffror är baserade på 2007 års budgetnivå inklusive de s k tekniska
ramjusteringar som gjorts eller var kända i april 2007.
Ekonomin 2007
Budgeten omsluter för närvarande ca 930 Mkr varav kommunbidraget står för ca 848
Mkr.
Detta efter extra tillskott av medel för förskoleutbyggnad.
Bokslutet för 2006 uppvisade ett negativt resultat om 0,9 Mkr. Årets första
budgetuppföljning 2007-02-28 samt delårsbokslut per 2007-04-30 visade på en
obalanserad budget med anledning av den omfattande utbyggnaden inom förskolan.
Balansen återställdes genom att kommunfullmäktige 2007-06-20 beslutades om att
barn- och ungdomsnämnden skulle få ytterligare tillskott om 4 200 tkr för 2007 med
anledning av ovanstående.
Volym- och efterfrågeförändringar
Befolkningsprognos för år 2006 – 2016 redovisas samt ökning respektive minskning
i förhållande till 2006.
Inom grundskolan 6 – 16 år förväntas en demografisk minskning av antalet elever på
ca 110 elever 2008. Från och med 2009 stabiliseras elevantalet och det sker en svag
ökning 2010 och framåt. Efterfrågan och volymförändringar inom förskola och
skolbarnsomsorg är ytterst svårt att prognostisera då den beror på fler faktorer än
antal födda barn och barn i olika åldrar. Enligt kommunprognosen sker en ökning av
antalet 1-5 åringar under budgetperioden med ca 250 barn. Den största ökningen sker
under 2008 med ca 180 barn för att sedan från och med 2010 och framåt plana ut
något. Totalkostnaden för ett barn med genomsnittlig vistelsetid i förskola är 2005
105 tkr och den genomsnittliga kostnaden för en elev i grundskolan 64 tkr.
Fristående skolor
Från och med 1 juli, 2001 lämnas bidrag till fyra friskolor i Karlskrona kommun,
Karlskrona Montessorifriskola, Galären, Svettpärlan och Musikugglan. I dagsläget
finns det sammanlagt 910 elever i dessa friskolor. Utökningar ht-07/vt-08 sker på
samtliga friskolor.
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Hösten 2007 startar en ny friskola, Piggelinen, ute på Rosenholmsområdet. Initialt
med elever i åren F-5 men intentionen från skolan finns att den under budgetperioden
skall utökas till en F-9 skola.
Det innebär att det genomsnittliga elevtalet för 2008 kommer att vara ca 1260 elever,
dvs 18%. Att prognostisera hur många elever som verkligen kommer att välja att gå i
friskola under planeringsperioden är svårt och prognoserna bygger på de av
friskolorna själva lämnade uppgifterna samt för Galären även den ansökan som finns
inlämnad till Skolverket.
På vilket sätt beaktas kraven enligt direktivens att-satser
Budgetdirektiven omfattar 42 att-satser varav några berör barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter och påverkar dess ekonomi.
För att tydliggöra vilka möjligheter förvaltningen har att uppfylla kraven eller
innehållet i att-satserna kommenteras de mest angelägna punkterna , dvs att-satserna
25 och 26 avseende säkerhetsmarginal och internbudget.
Verksamheterna
Följande verksamheter redovisas jämte kommentarer:
- Förskoleverksamhet
De senaste årens ökade behov av förskoleplatser ser ut att fortsätta fram
till och med år 2009. Omsorgstiden har ökat något samtidigt som nyttjandegraden ökar. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med förslag till barnomsorgspeng.
- Grundskola
Resurstilldelning, besparingskrav och anpassningar berörs liksom att ökade
myndighetskrav och uppskjutet underhåll kräver stora investeringar
- Fritidshem
För att utveckla kvalitet, med bibehållen personaltäthet äskar nämnden i ett
tilläggsyrkande särskilda medel för att genomföra detta.
- Särskola
Särskolan fortsätter sin integrering med grundskolan.
Utveckling - förnyelse
Barn- och ungdomsnämndens verksamheter förutsätter långsiktiga och uthålliga
strategier för utvecklingen. En ny skolplan planeras träda i kraft under hösten 2007,
där särskilda prioriteringar för utveckling kommer att pekas ut.
I dessa ingår bl a det systematiska kvalitetsarbetet, hälsa, arbetsmiljö, kunskap.
Med extra resurstillskott enligt tilläggsyrkande ska det påbörjade arbetet som
initierats genom ”Kunskapssatsningen” gällande kvalitetsutveckling intensifieras.
Kommentarer ges även till områdena
- kvalitetsarbetet
- miljö för lärande och utveckling
- kunskapsmål
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- språkutveckling
- omvärlden.
Personal
- Förvaltningen satsar på fortsatt sänkning av sjuktalen bl a genom
hälsoinspiratörer och Möjligheternas hus. Förvaltningens sjuktal ligger klart
under genomsnittet i kommunen.
- Rekrytering, personalförsörjning och fortbildning. Förvaltningens insatser inom
området rekrytering fortsätter under 2008, med fokus på rekrytering av förskollärare
i takt med att förskolan expanderar. Antalet timanställda fortsätter att sjunka.
Närheten till och kontakten med närmaste chef har stor betydelse för hälsa och trivsel
på arbetsplatsen och den låga ledartäthet som förvaltningen har, är viktig att
uppmärksamma.
IT-utveckling
IT-utvecklingen omfattar bl a följande
- skolvalsmodulen
- föräldrainloggning till skolportalen
- digitala individuella utvecklingsplaner
- ca 1000 föräldrar använder IT-lösningen för att anmäla önskemål om barnomsorg.
- kostprogrammet Matilda har introducerats och personalen har utbildats
- kostnaderna gentemot IT-enheten har ökat under 2007 och läggs alltmer på
förvaltningen, vilket gör att utrymmet för IT-utveckling som stöder den
pedagogiska verksamheten riskerar att komma i kläm. Det bör därför vara av
övergripande intresse att bevaka kostnadsutvecklingen på området.
Verksamhetsmål av större ekonomisk betydelse
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram förslag till mål för barn- och
ungdoms-nämnden.
•
•

Mål: Att årligen minska de övertimmar som i dagsläget finns inom
förskoleverksamheten med 0,5 %.
Mål: Alla elever skall vara behöriga till gymnasiestudier efter år 9 i
grundskolan

Planering för 2009-2010
Nyckelord inför 2009-2010 är förbättring av kunskapsresultat, kvalitetsutveckling,
skolutveckling kopplad till lokalprojekt, anpassning till demografisk utveckling och
volymanpassning av den kommunala skolan. Den demografiska ökningen som
kommer något senare kompenserar en del av den tidigare minskningen. Det innebär
att Karlskrona, med hänsyn till viss ökning av antalet elever i friskolor men också
ökade barnkullar i skolåldern, har i storleksordningen 20% ”skola för mycket”.
Detta utan att strukturåtgärder vidtagits.
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Det mest angelägna av alla uppdragen är att alla elever efter grundskolan ska ha
motivation för fortsatt lärande och behörighet för fortsatta studier.
Metodutveckling och metodanpassning är en viktig del i detta arbetet. Under 2007
inleds ett övergripande arbete med fokus på metodutveckling som kommer att följas
upp under 2008-2009.
Andra utvecklingsinsatser berör Skolportalen, elevers behov av stöd utifrån sina
behov, lärarrollen m m.
Arbetet med att förebygga och minska skadegörelse, inbrott och stölder fortgår.
Sammanfattning
Budgetförslaget förutsätter balans i ekonomin för 2007.
Budgeten präglas av fortsatt utbyggnad av förskolan och ekonomisk anpassning i den
kommunala delen av grundskolan.
Tilläggsyrkanden
Till budgetförslaget fogas flera tilläggsyrkanden som möjliggör god förskoleverksamhet för alla barn i Karlskrona, långsiktiga förbättringar inom mathantering
och arbetsmiljö samt förbättrade kunskapsresultat i grundskolan.
Tilläggsförslagen omfattar år 2008 15.900 Mkr, år 2009 29.400 Mkr och år 2010
44.400 Mkr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och Ungdomsnämnden förslås besluta
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 2008
och planer för 2009-2010.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
-----------------------------Barn- och ungdomsförvaltningen lämnar följande tillägg till tjänstemannaförslaget
att ekonomichefen i samråd med kommunens budgetchef gör erforderliga
justeringar i budgetförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden godkänner tillägget.
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Yrkanden
Patrik Hansson (s) redovisar socialdemokraternas och vänsterpartiets förslag
till alternativ budget för 2008 och planer för 2009-2010 som i stora drag
överensstämmer med förvaltningens, men som därutöver innehåller nio
tilläggsyrkanden, samt yrkar bifall till dessa förslag.
1. att barn- och ungdomsnämnden hemställer att kommunstyrelsen omedelbart
upphäver personaldelegationens beslut angående uppsägning av kollektivavtalet om
rätt till tillsvidareanställning efter 12 månaders vikariatsanställning
2. att barn- och ungdomsnämnden fattar principbeslut om att avvisa alla ansökningar
av religiösa och ideologiska för- och grundskolor
3. att barn- och ungdomsnämnden beslutar att inte införa barnomsorgs- och skolpeng
4. att barn- och ungdomsförvaltningen skyndsamt påbörjar utvärderingen av
friskolornas segregerande effekt för att kunna avlägga en eller flera delrapporter
under budgetberedningens arbete hösten 2007
5. att Karlskrona kommun meddelar skolverket att kommunen först ska göra
utredningen om friskolornas segregerande effekter klar innan ytterligare friskoleansökningar kan behandlas på ett seriöst sätt
6. att Karlskrona kommun meddelar skolverket att ytterligare etableringar av
fristående skolor i Karlskrona kommun bidrar till en överhängande risk att elevers
berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts samt att betydande
organisatoriska och ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen
7. att barn- och ungdomsnämndens beslut angående maxtak för antalet barn i
barngrupperna i förskolan i Karlskrona kommun skyndsamt redovisas för såväl
nämnden som för budgetberedningen 2007
8. att barn- och ungdomsnämnden hemställer att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fattar nödvändiga beslut så att ombyggnaden av kommunala
Rosenfeldtskolan påbörjas under första halvan av 2008
9. att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i
uppdrag at återkomma med förslag om att bygga om Wämöskolan till en modern och
ändamålsenlig F-9 skola.
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på
tilläggsattsatserna 1, 2 , 3, 4, 5 och 6, bifall till tilläggsattsatserna 7 och 8 samt
avslag på tilläggsattsats 9.
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Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till tilläggsattsatserna 3-8.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på tilläggsförslag från (s) och (v) enligt
följande:
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslag 1.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå förslaget.
Votering
Votering begärs.
Nämnden godkänner följande voteringsproposition.
Den som avslår förslaget röstar nej, den som bifaller förslaget röstar ja.
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius
(m), Patrik Magnusson (m), Anna Ekström (fp), Pernilla Persson (c), Daniel Jusinski
(kd), Richard Jomshof (sd).
Följande röstar ja: Patrik Hansson (s), Jeanette Petersson (s), Jörgen Aronsson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Roland Andréasson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Bo
Svensson (s).
Beslut: Barn- och ungdomsnämnden har med 8 nej-röster mot 7 ja-röster beslutat
avslå tilläggsförslag 1.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslag 2.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå förslaget.
Votering
Votering begärs.
Nämnden godkänner följande voteringsproposition.
Den som avslår förslaget röstar nej, den som bifaller förslaget röstar ja.
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius
(m), Patrik Magnusson (m), Anna Ekström (fp), Pernilla Persson (c), Daniel Jusinski
(kd), Richard Jomshof (sd).
Följande röstar ja: Patrik Hansson (s), Jeanette Petersson (s), Jörgen Aronsson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Roland Andréasson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Bo
Svensson (s).
Beslut: Barn- och ungdomsnämnden har med 8 nej-röster mot 7 ja-röster beslutat att
avslå tilläggsförslag 2.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslag 3.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå förslaget.
Votering
Votering begärs.
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Nämnden godkänner följande voteringsproposition. Den som avslår förslaget röstar
nej, den som bifaller detsamma röstar ja.
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius
(m), Patrik Magnusson (m), Anna Ekström (fp), Pernilla Persson (c), Daniel Jusinski
(kd).
Följande röstar ja: Patrik Hansson (s), Jeanette Petersson (s), Jörgen Aronsson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Roland Andréasson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Richard
Jomshof (kd), Bo Svensson (s).
Beslut: Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat i
enlighet med tilläggsförslag 3.
Reservation
Borgerliga alliansen reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslag 4.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå förslaget.
Votering
Votering begärs.
Nämnden godkänner följande voteringsproposition. Den som avslår förslaget röstar
nej, den som bifaller detsamma röstar ja.
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius
(m), Patrik Magnusson (m), Anna Ekström (fp), Pernilla Persson (c), Daniel Jusinski
(kd).
Följande röstar ja: Patrik Hansson (s), Jeanette Petersson (s), Jörgen Aronsson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Roland Andréasson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Richard
Jomshof (kd), Bo Svensson (s).
Beslut: Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat i
enlighet med tilläggsförslag 4.
Reservation
Johan Elofsson (m) reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslag 5.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå förslaget.
Votering
Votering begärs.
Nämnden godkänner följande voteringsproposition. Den som avslår förslaget röstar
nej, den som bifaller detsamma röstar ja.
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius
(m), Patrik Magnusson (m), Anna Ekström (fp), Pernilla Persson (c), Daniel Jusinski
(kd).
Följande röstar ja: Patrik Hansson (s), Jeanette Petersson (s), Jörgen Aronsson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Roland Andréasson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Richard
Jomshof (kd), Bo Svensson (s).
Beslut: Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat i
enlighet med tilläggsförslag 5.
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Reservation
Borgerliga alliansen reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslag 6.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå förslaget.
Votering
Votering begärs.
Nämnden godkänner följande voteringsproposition. Den som avslår förslaget röstar
nej, den som bifaller detsamma röstar ja.
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius
(m), Patrik Magnusson (m), Anna Ekström (fp), Pernilla Persson (c), Daniel Jusinski
(kd).
Följande röstar ja: Patrik Hansson (s), Jeanette Petersson (s), Jörgen Aronsson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Roland Andréasson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Richard
Jomshof (kd), Bo Svensson (s).
Beslut: Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat i
enlighet med tilläggsförslag 6.
Reservation
Johan Elofsson (m) reserverar sig mot beslutet.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslag 7.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslag 8.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslag 9.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ej bifalla förslaget.
Votering
Votering begärs.
Nämnden godkänner följande voteringsproposition.
Den som avslår förslaget röstar nej, den som bifaller förslaget röstar ja.
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius
(m), Patrik Magnusson (m), Anna Ekström (fp), Pernilla Persson (c), Daniel Jusinski
(kd), Richard Jomshof (sd).
Följande röstar ja: Patrik Hansson (s), Jeanette Petersson (s), Jörgen Aronsson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Roland Andréasson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Bo
Svensson (s).
Beslut: Barn- och ungdomsnämnden har med 8 nej-röster mot 7 ja-röster beslutat att
avslå tilläggsförslag 9.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
1.att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för
år 2008 och planer för åren 2009-2010
2.att ekonomichefen i samråd med kommunens budgetchef gör erforderliga
justeringar i budgetförslaget
3.att inte införa barnomsorgs- och skolpeng
4.att skyndsamt påbörja utvärderingen av friskolornas segregerande effekt
för att kunna avlägga en eller flera delrapporter under budgetberedningens arbete
hösten 2007
5.att Karlskrona kommun meddelar skolverket att kommunen första ska göra
utredningen om friskolornas segregerande effekter klar innan ytterligare
friskoleansökningar kan behandlas på ett seriöst sätt
6.att Karlskrona kommun meddelar skolverket att ytterligare etableringar av
fristående skolor i Karlskrona kommun bidrar till en överhängande risk att
elevers berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts samt att
betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen
7.att barn- och ungdomsnämndens beslut angående maxtak för antalet barn i
barngrupperna i förskolan i Karlskrona kommun skyndsamt redovisas för såväl
nämnden som för budgetberedningen
8.att barn- och ungdomsnämnden hemställer att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fattar nödvändiga beslut så att ombyggnaden av kommunala
Rosenfeldtskolan påbörjas under första halvan av 2008.
Som en följd av beslutet i att-sats 3 ”att inte införa barnomsorgs- och skolpeng”
kommer förvaltningen att arbeta vidare med en justerad resursfördelning,
Reservationer
Åsa Gyberg-Karlsson (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande avseende
att-satserna 1, 2 och 9.
Socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för socialdemokraternas och
vänsterpatiets gemensamma budgetförslag, vilket bilägges protokollet.
_____________

RESERVATION

Barn- och ungdomsnämnden
Förslag till alternativ budget för 2008 och planer för 2009-2010
FÖRUTSÄTTNINGAR
I stort delar vi förvaltningens bedömningar gällande budgetförutsättningarna. Nedan
beskrivs de delar där vi gör andra bedömningar samt där vår politiska uppfattning är
annorlunda än den politiska minoritet som leder barn- och ungdomsnämnden.
Under rubriken förutsättningar finner vi anledning kommentera uppsägningen av
kollektivavtalet om rätt till tillsvidareanställning efter ett års vikariat.
Text ur förvaltningens förslag:
I budgetförutsättningarna ingår bedömningen från förvaltningen och kommunstyrelsen att
en uppsägning av avtalet om tillsvidareanställning efter 12 månader kan ge lägre
kostnader. Budgetdirektiven förutsätter en besparing motsvarande 3 mkr. Att avtalet sägs
upp innebär inte i sig någon besparing. Det förutsätter också att förvaltningen, under
2008, kan minska behovet av vikarier med motsvarande belopp. F n kan förvaltningen inte
göra en kvalificerad bedömning utan kommer att särskilt följa upp kostnadsutvecklingen
kopplat till detta.
Vid personaldelegationens sammanträde i Karlskrona för några veckor sedan beslutade det
högerledda minoritetsstyret i kommunen att säga upp kollektivavtalet om rätt till
tillsvidareanställning efter ett års vikariat i Karlskrona Kommun. Avtalet kom till dels för
att göra Karlskrona till en mer attraktiv arbetsgivare men också som en politisk markering
för att ge de, främst kvinnor, som går på långa vikariat en dräglig situation på
arbetsmarknaden och rätt till den trygghet som en tillsvidareanställning innebär.
Enligt vår uppfattning är det är en krigsförklaring mot kvinnorna i vården och omsorgen att
nu säga upp det kollektivavtal. Genom sitt agerande visar det högerledda styret i
Karlskrona Kommun ett tydliga förakt mot den egna personalen och då främst mot de
lågavlönade kvinnorna i vården och omsorgen. Deras handlande får också konsekvenser

för de barn, ungdomar och äldre som istället för att få möjlighet till kontinuitet, nu riskerar
att möta nya vikarier i en allt högre grad med den otrygghet detta skapar.
Socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslår
att barn- och ungdomsnämnden hemställer att kommunstyrelsen omedelbart
upphäver personaldelegationens beslut angående uppsägning av kollektivavtalet om
rätt till tillsvidareanställning efter 12 månaders vikariatsanställning.
En viktig och grundläggande princip är att all undervisning skall vara icke-konfessionell.
Vi säger bestämt och tydligt nej till alla former av religiösa och ideologiska för- och
grundskolor i Karlskrona kommun. Detta gör vi helt i överensstämmelse med vad som
skrivs i 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet; ”Undervisningen i skolan
skall vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika
egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig
frihet”. Lika tydlig är läroplanen för förskolan (Lpfö 98) som säger att ”alla föräldrar skall
med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att barnen inte
blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.”
Vi föreslår
att barn- och ungdomsnämnden fattar principbeslut om att avvisa alla ansökningar
av religiösa och ideologiska för- och grundskolor.
Att införa ett system med välfärdscheckar som nu förbereds innebär att dagens
samhällssystem som innebär att man bidrar efter förmåga och får efter behov byts ut. Det
nya systemet innebär att man istället för behovet ser till att alla får lika. Alla barn ska få en
lika stor barnomsorgs- eller skolpeng. Detta system står i bjärt kontrast med det system
som vi förespråkar och som bygger på att varje människa ska känna den trygghet det
innebär att veta att det stöd och den hjälp jag behöver utgår från mina behov. Det handlar
helt enkelt om att man ska se varje individ utifrån dess egen förmåga och situation i den
vardag det befinner sig.
Varje barn som föds är unikt. Detta måste också prägla den politik som vi vill föra på detta
område. Att då föreslå ett system där skolpeng och barnomsorgscheckar införs är helt fel
väg. Detta system bygger på att alla barn är lika och har samma behov. Så är inte fallet.
Den risk för kränkning som ett system där en central instans ska behovspröva varje enskilt
barn, dvs. påklistra en etikett som talar om hur problematisk ett barn verkar, vänder vi oss
starkt mot! Vi vill istället fortsätta det arbetet som redan pågår med att i allt större grad se
de enskilda individerna och forma en bra förskola och skola runt dem.
Vår bedömning är att det förslagna pengsystemet inte har något parlamentariskt stöd i
barn- och ungdomsnämnden varför nämnden enhälligt borde kunna säga nej en gång för
alla till ett införande av checksystem i för- och grundskolan i Karlskrona kommun.

Socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslår
att barn- och ungdomsnämnden beslutar att inte införa barnomsorgs- och skolpeng.
FRISTÅENDE SKOLOR
Vi ser med stor oro på framväxten av ytterligare friskolor i Karlskrona kommun. Hösten
2007 går närmare 18 % av Karlskronas elever i friskola. Om Skolverket lämnar tillstånd
till nu aktuella och kända ansökningar stiger den siffran till drygt 30 % läsåret 2012-2013.
Den politiska möjligheten till styrning över skolverksamheten i kommunen minskar
därmed drastiskt.
Poängen med vårt skolsystem är att samhället så långt möjligt är ska erbjuda en likvärdig
utbildning i hela landet till alla landets skolelever oavsett bakgrund. I skolan ska eleven få
möjlighet att träffa alla sortens människor med olika ekonomisk, etnisk, kulturell och
social bakgrund. Den explosionsartade utvecklingen av friskolor i Karlskrona kommer att
leda till att vi klyver samhället och går ifrån den sammanhållna och likvärdiga skolan.
Redan idag kan vi se segregerande effekter. För varje ny friskoleplats minskar de
ekonomiska resurserna i den kommunala skolan. Alla fina målsättningar om godkända
betyg till alla elever blir mer och mer orealistiskt för den kommunala skolan. De senaste
betygsresultaten talar för sig själv – de fristående skolorna klarar sitt uppdrag medan de
kommunala skolorna har betydande svårigheter att klara godkända betyg till alla elever.
Detta betyder inte enligt vår mening att friskolorna är bättre utan det handlar om det
delade/segregerade Karlskrona. Vår kommun håller i snabb takt på att försvinna bort från
det sammanhållna och solidariska. Det är en utveckling som vi vill undvika.
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2007;
att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med
en utvärdering av den eventuella segregerande effekt som friskolorna har på Karlskronas
skolor.
För att ge budgetberedningen ett så bra beslutsunderlag som möjligt föreslår
socialdemokraterna och vänsterpartiet
att barn- och ungdomsförvaltningen skyndsamt påbörjar utvärderingen av
friskolornas segregerande effekt för att kunna avlägga en eller flera delrapporter
under budgetberedningens arbete hösten 2007.
Enligt vår uppfattning är det högst rimligt att barn- och ungdomsnämnden meddelar
skolverket att kommunen först ska göra utredningen om friskolornas segregerande effekter
klar innan ytterligare friskoleansökningar kan behandlas på ett seriöst sätt.

I skollagen står klart att ”Vid fördelningen av elever på olika skolor skall kommunen beakta
vårdnadshavares önskemål om att deras barn skall tas emot vid en viss skola så långt det är
möjligt utan att andra elevers berättigade krav på placering i en skola nära hemmet
åsidosätts eller att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.”. Om tillstånd till nya fristående skolor fortsätter att ges kommer vi snart att
bryta mot lagen! Vi måste gemensamt agera mot att skolverket i nuläget ger ytterligare
fristående skolor tillstånd, så att vi får möjlighet att ta tillvara på den mängd skolor vi redan
idag har och utifrån detta bestånd skapa det bästa för våra elever.
Därför föreslår socialdemokraterna och vänsterpartiet
att Karlskrona kommun meddelar skolverket att kommunen först ska göra
utredningen om friskolornas segregerande effekter klar innan ytterligare
friskoleansökningar kan behandlas på ett seriöst sätt.
att Karlskrona kommun meddelar skolverket att ytterligare etableringar av
fristående skolor i Karlskrona kommun bidrar till en överhängande risk att elevers
berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts samt att betydande
organisatoriska och ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.
VERKSAMHETERNA
Förskoleverksamhet
Förskolan fungerar väldigt bra idag. I stort sett alla föräldrar är nöjda med verksamheten.
Det finns dock ett undantag, antalet barn i grupperna är på många ställen för stort. Därför
anser vi att antalet barn i grupperna bör bli färre och antalet vuxna per barn bli fler. De
stora barngrupperna försvårar uppdraget för personalen i förskolan och ger många gånger
en oroskänsla hos föräldrarna. Vi anser att det är dags att pröva möjligheten att sätta en
gräns för hur stor en barngrupp får vara inom förskolan. Den andra invändningen som
brukar finnas är att det är svårt att få den plats man önskar för just sitt barn. Därför måste
vi ta vårt ansvar och fortsätta att bygga ut förskolan. Vi tänker inte, som högeralliansen,
passivt sitta och vänta på att föräldrar, frikyrkor eller sekter ska ta egna initiativ.
Högerstyret i minoritet har som bekant fattat inriktningsbeslut om att alla nya förskolor ska
startas av någon annan än kommunen själv. Om inte detta kan betraktas som en total
ideologisk låsning finns inga politiska låsningar över huvud taget. Och har också visat sig
vara ett trubbigt verktyg att använda för att skapa platser där behovet är störst. Barn- och
ungdomsnämndens minoritetsstyre borde omedelbart ompröva detta totalt ogenomtänkta
beslut. Med riksdagens beslut om etableringsfrihet och karlskronahögerns inriktningsbeslut
i botten har barn- och ungdomsnämnden degraderats till att mer eller mindre enbart vara en
tillståndsnämnd. I högerns Karlskrona behövs ingen kommunal planering. I högerns
Karlskrona ska bl.a. Svenska kyrkan, pingstkyrkan och sekter planera och lösa

barnomsorgsbehovet. Behovet av nya förskoleplatser 2008 är enligt vår uppfattning ett
angenämt ”problem”. Kommunens ambition måste i alla lägen vara att klara efterfrågan på
barnomsorgsplatser. Vi tror på en mix av såväl kommunal som enskild
förskoleverksamhet. Framförallt tror vi på att föräldrarna - inte marknaden - ska få
möjlighet att välja var de vill ha sina barn placerade.
När nämnden behandlade internbudgeten för 2007 lade vi nedanstående förslag
Därför föreslår socialdemokraterna och vänsterpartiet
att

barn- och ungdomsförvaltningen ges i uppdrag att komplettera dagens
resursfördelningssystem (volymtimmar) med ett maxtak för antalet barn i
barngrupperna i förskolan i Karlskrona kommun.

Så vitt vi känner till är detta uppdrag inte redovisat för nämnden. Vi föreslår därför
att barn- och ungdomsnämndens beslut angående maxtak för antalet barn i
barngrupperna i förskolan i Karlskrona kommun skyndsamt redovisas för såväl
nämnden som för budgetberedningen 2007.
Grundskola
Vi anser att projekteringen av Rosenfeldtskolan måste slutföras fortast möjligt. Elever,
personal och föräldrar har väntat länge nog. Vi känner oro för att den styrande politiska
minoriteten istället väljer att släppa fram ytterligare friskolor på Trossö. Vi vill att barnoch ungdomsnämnden uttalar att ombyggnationen av kommunala Rosenfeldtskolan
verkligen ska genomföras.
Socialdemokraterna och vänsterpartiet föreslår
att barn- och ungdomsnämnden hemställer att
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fattar nödvändiga beslut så att ombyggnaden
av kommunala Rosenfeldtskolan påbörjas under första halvan av 2008.
Vi vill omvandla Wämöskolan till en modern F-9 skola för de elever som idag går på
Wämö och för de elever som går i F-6 på Tullskolan. Detta innebär att Tullskolans
verksamhet, exklusive förskoleverksamhen, i sin helhet flyttas till Wämöskolan. Det
möjliggör att vi kan bygga en modern tillgänglighetsanpassad skola med en bra arbetsmiljö
både för barnen och personalen,
Vi föreslår
att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige ger barn- och ungdomsnämnden i
uppdrag att återkomma med förslag om att bygga om Wämöskolan till en modern
och ändamålsenlig F-9 skola.

Vi är beredd att utreda ett aktivt skolval. Föräldrar och elever får inför skolstarten göra ett
aktivt val vilken skola man vill gå på. Detta skulle med fördel kunna göras med ett
webbaserat verktyg på karlskrona.se. Precis enligt samma princip som när man söker
barnomsorgsplats för sitt barn. Tydliga spelregler måste tillskapas mellan den kommunala
skolan och friskolorna. Exempelvis måste det till en överenskommelse när det gäller tider
för antagningar till respektive skola. Det får inte vara så att den kommunala rektorn först i
augusti vet hur många elever som ska gå på skolan..
Under tidigare mandatperioder har högerns företrädare högljutt påtalat att Karlskrona
kommun satsar betydligt mindre pengar per elev än andra jämförbara kommuner. Vi tror
oss minnas att högern talade om behovet av satsningar på grundskolan i storleksordningen
30-40 årsmiljoner. När man nu läser barn- och ungdomsförvaltningens bedömningar av
budgetförutsättningarna kan man konstatera att grundskolan behöver spara över 18
miljoner redan budgetåret 2008. Inte ens en endaste krona till den s.k. uppiffningen av
Tullskolan finns i högerns numera tomma löftesportmonnä Var finns högerns kraftfulla
satsningar på grundskolan? Högerns oppositionstillvaro stämmer tydligt mycket dåligt
överens med verkligheten i styrande ställning. Högern ska naturligtvis ställas till svars för
falska löften.
Fritidshem
Det är viktigt för våra elever att ha tillgång till en meningsfull fritid efter skolan. Här har
fritidshemmen en viktig roll att tillsammans med skolan utgöra en helhet som bidrar till
elevernas allsidiga utveckling och lärande. I Karlskrona kan vi med glädje konstatera att vi
har en stor tillgång i välutbildad och engagerad personal. Men elevgrupperna är många
gånger så pass överstora att möjligheten att bedriva den verksamhet, personalen ser som
nödvändig, beskärs. Vårt mål att minska antalet barn inom barngrupper gäller alltså i lika
stor grad fritidshemmen, som förskolegrupper och skolklasser!
Bara drygt 9 procent av Sveriges 10-12 åringar är inskrivna i skolbarnomsorgen. Många
barn har flera timmar helt vuxenfri tid varje dag. Under sådana förutsättningar kan barn
från socialt utsatta miljöer löpa stor risk att dras in i negativa mönster.
Det finns anledning att ytterligare förtydliga och utveckla fritidshemmens uppgift. Bra
fritidshem för 10-12 åringar måste vara en av de verksamheter strålkastarljuset riktas på
under kommande år!
Socialdemokraterna och vänsterpartiet delar förvaltningens bedömning att fritidshemmen
måste tillföras extra resurser. Dels för att möta ökad efterfrågan dels för att stärka
kvaliteten i verksamheten.
UTVECKLING – FÖRNYELSE
Diskussionen om skolan är stundtals livlig och eländesbeskrivningarna tycks aldrig sluta
att överträffa varandra. En sak brukar dock bli tydlig nämligen att de som finns i skolan
sällan känner igen sig i den bild som målas upp. Karlskronas skolor är i de allra flesta
stycken bra, dock finns ett undantag; Kunskapsutvecklingen mätt i betyg går åt fel håll.

Detta är en utveckling som vi måste hejda. Antalet elever som lämnar grundskolan med
ofullständiga betyg måste bli färre och målet är enkelt, alla elever ska ges möjlighet att
uppnå godkänt betyg i minst de tre kärnämnena matematik, svenska och engelska.
Många anvisar enkla lösningar på detta problem. Fler prov, tidigare betyg, skriftliga
omdömen och att låta lärarna beslagta mobiltelefoner är några av dem. Vi anser att det är
mycket tveksamt om något av detta leder till att färre elever lämnar skolan med
ofullständiga betyg. Målet för skolans verksamhet bör vara enkelt att uttrycka och lätt att
förstå. Vi menar att målet för skolan ska vara ”att ge eleven erforderliga kunskaper och
tillräcklig motivation för vidare studier”. Att banka in kunskaper i eleverna på ett sätt som
gör att man totalt tröttnar på skolan är inte till någon nytta, inte heller hjälper det att man är
supermotiverad för vidare utbildning om man inte har nödvändiga kunskaper. Därför
måste vi se att detta är ett mycket komplext problem som inte sällan har sin lösning långt
utanför skolans verksamhet. Skolan ska naturligtvis inriktas på elevernas lärande och det
kan aldrig accepteras att så många lämnar skolan utan godkända betyg. Men för att kunna
utveckla kunskap, sin person och gemenskap med andra krävs att eleverna trivs, känner sig
bekräftade och är trygga. Barnen har skolplikt, men vi har också en plikt mot barnen!
Det känns som om den styrande minoriteten förlitar sig på skolminister Jan Björklunds
”batongskola”. Fler prov, fler mätinstrument, större och snabbare sortering är alliansens
recept på större måluppfyllelse. Som om inte de nationella proven skulle räcka vill nu
minoritetsstyret införa kommunprov i Karlskronas grundskolor. Detta avvisar vi med
bestämdhet!
Omvärlden
Under några år har föräldrarstyrelsen på Sturkö verkat. Vi tycker det är bra att föräldrarna
och personalen ges möjlighet till större inflytande över ”sin” skola. Vi skulle gärna se ett
försök där vi går ett eller flera steg längre än på Sturköskolan. Vi ser gärna att någon
skolenhet i Karlskrona ges möjlighet till större inflytande över ”sin” skola. Föräldrarna ska
finnas i majoritet i den lokala skolstyrelsen.
Övrigt
När det gäller ekonomiska budgetramar och tilläggsyrkanden återkommer vi under
budgetberedningens arbete under hösten 2007.
För socialdemokraterna
Patrik Hansson

För vänsterpartiet
Åsa Gyberg-Karlsson
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2006.27 631
S Ohlsson
Karlskrona
§ 97
Montessorifrisk Beslut angående ansökan om tillstånd för enskild förskola - Montessori
Akten
Karlskrona Montessorifriskola AB ansöker om tillstånd för enskild förskola.
I ansökan anges att sökande vill starta tre förskolor med fyra avdelningar vardera.
Planerat startdatum är senast 2008-08-01.
Enligt skollagen kap 2a 14§ ska kommunen bevilja tillstånd till enskild förskola om
verksamheten uppfyller
1. kraven på god kvalitet och säkerhet, och
2. de krav som anges i 3 §.
Sammanfattning av ansökan
Kvalitet och säkerhet
Förskolan ska drivas enligt förskolans läroplan och ha en språklig profil. Beroende
på barngruppens utveckling och mognad kan det bli aktuellt att som ett andra språk
införa engelska i verksamheten.
Ledningen för Karlskrona Montessorifriskola AB har erfarenhet av att upprätta
rutiner och åtgärdsplaner. Som grund för säkerheten på förskolan kommer friskolans
arbetsmiljöplan att användas. Den kommer att revideras och anpassas efter
förskolans behov och lagar. Förskolan ska följa de lagar och förordningar som
reglerar alla arbetsplatser. Skyddsrond liksom allergirond ska genomföras liksom
brandtillsyn och brandövning.
Placering av barn ska göras enligt kommunens regler och förskolan ska följa
kommunens regler och tillämpningsföreskrifter samt ha samma barnomsorgstaxa
som den kommunala verksamheten har (enl. maxtaxan).
Skollagens krav (2a kap 3§)
Karlskrona Montessorifriskola AB redovisar hur skollagens krav 2a kap 3 § kommer
att tillgodoses. Ledningen planerar att starta rekrytering av personal så snart tillstånd
att starta verksamhet beviljats och lokalfrågan är löst. Styrelsen ska sträva efter att
anställa personal med pedagogisk högskoleutbildning inriktad mot barn i
förskoleåldern. Ledningen för Karlskrona Montessorifriskola har genom sin
skolverksamhet stor erfarenhet av att upprätta arbetsplaner. Det viktigt att personalen
är med och arbetar fram dokumentet därför vill sökande vänta med att lämna in
arbetsplan tills förskolan har kommit igång.
Ansökan om bidrag
Under förutsättning att tillstånd meddelas för den enskilda förskolan kan barn- och
ungdomsnämnden besluta om bidrag till verksamheten efter ansökan från
huvudmannen för den enskilda förskolan. För att enskild förskola ska ha möjlighet
att få bidrag ska den stå öppen för alla barn som har rätt till motsvarande offentlig
verksamhet.
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Bedömning av ansökan
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för Karskrona
Montessorifriskola AB:s ansökan, som bedöms svara mot de krav på god kvalité och
säkerhet som ställs i skollagen (2a kap 14 §). Under förutsättning att sökande
redovisar ändamålsenliga lokaler för förskolan och att den personal som ska anställas
uppfyller skollagens krav, bedöms den verksamhet som ansökan avser uppfylla
kraven för att tillstånd ska beviljas.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja Karlskrona Montessorifriskola AB tillstånd att bedriva förskola under
förutsättning att ovan angivna krav uppfylls.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta i ärendet vid nämndens
augustisammanträde.
--------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med detta
att bevilja Karlskrona Montessorifriskola AB tillstånd att bedriva förskola under
förutsättning att ovan angivna krav uppfylls.
________________
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P Olsson
A Ottosson
Skolverket
A Svanberg
Akten

§ 98
Yttrande till Skolverket angående godkännande och rätt till bidrag för
fristående grundskola; Piggelinen
Agneta Svanberg har hos Skolverket ansökt om godkännande av och rätt till bidrag
till en fristående grundskola i Karlskrona kommun från och med läsåret 2009/2010.
Piggelinen startar höstterminen 2007 med utbildning för åren F-6. Ansökan avser
utökning av skolan med åren 7-9.
Barn- och ungdomsnämnden bereds tillfälle att yttra sig över ansökan.
Sammanfattning av ansökan
Agneta Svanberg vill första året (2009/10) utöka skolan med år 7, andra med år 8 och
tredje med år 9 med 25 elever i varje år. Vid tillräckligt stort intresse kan
verksamheten komma igång redan läsåret 2008/09.
Skolan ska följa läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), samt de
nationella kursplanerna. År 7-9 kommer liksom F-6 att ha Rörelse och Hälsa som
profil.
Skolan ska vara avgiftsfri och öppen för alla sökande. Vid fler sökande än platser
gäller anmälningsdatum i första hand därefter syskonförtur och sist geografisk
närhet.
För skolan ska finnas en rektor och behöriga pedagoger ska anställas i så stor
utsträckning som möjligt.
Lokaler
Lokaler finns på Rosenholm, där Piggelinen startar verksamhet för F-6 hösten 2007.
Dessa ska utrustas för att passa verksamheten.
Elevprognos
Skolan vill ha en röd tråd genom hela grundskoletiden och vill därför bygga på F-6skolan, som startar hösten 2007, med åren 7-9, i enlighet med önskemål från
föräldrar.
Barn- och ungdomsnämndens synpunkter
Elevunderlag för förskoleklass och grundskola i Karlskrona redovisas. Läsåret
2007/08 går 16,4 % av grundskolans elever i friskolor. Med planerad utbyggnad av
Galären och Piggelinen utgör denna siffra 30,5 % år 2012/13.
Friskolor i Karlskrona kommun
Höstterminen 2007 har Karlskrona kommun fem fristående skolor. Dessa är
Svettpärlan, Musikugglan och Montessorifriskolan, som har verksamhet för åren F-9,
Piggelinen som omfattar åren F-5 och Galären, som bedriver undervisning för åren
6-9.
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Förutom Piggelinen friskola ansöker även Galären utbildningar om utökning av sin
verksamhet.
Resurstilldelning
Resursfördelningen utgår från beräkningsgrund med ett specifikt antal elever per
grupp. Med färre elever i grupperna är inte gruppen ekonomiskt bärkraftig.
Anpassning och konsekvenser
Skolverkets statistik för 2006/07 visar att Karlskrona i jämförelse med andra
kommuner har en stor andel elever i fristående grundskolor. Karlskrona har 13,4 %
och jämförbara kommuner 8,6 %. De senaste åren har friskoleetableringar i
Karlskrona ökat och de kommer att öka ytterligare de närmsta åren. Hösten 2007 går
fler än 16 % av Karlskronas skolpliktiga elever i en fristående grundskola. Den
siffran stiger till drygt 30 % läsåret 2012/13 om Skolverket lämnar tillstånd till de nu
aktuella ansökningarna. En stor del av grundskolan kommer då att organiseras
utanför den kommunala styrningen.
Förslag till yttrande
Hösten 2007 går nästan 17 % av Karlskronas elever i en friskola, vilket är dubbelt så
många som genomsnittet för kommuner av motsvarande storleksordning. Om
Skolverket lämnar tillstånd till de nu aktuella ansökningarna stiger den siffran till
drygt 30 % läsåret 2012/13. Den kommunala styrningen över skolverksamheten i
kommunen minskar därmed.
Det är angeläget att den kommunala anpassningen ges tidsmässigt utrymme under de
närmaste åren, annars riskerar den kommunala ekonomin att begränsa kvalitetsutvecklingen i grundskolorna i kommunen. Anpassningen har påbörjats med en
lokalbehovsutredning som ska leda fram till beslut och eventuella åtgärder under
2008 och 2009. Detta måste ske så att närhetsprincipen och valfriheten till de
kommunala skolorna kvarstår för elever i alla kommundelar. Hänsyn måste också tas
till kommunens skyldighet att hålla en viss överkapacitet; s.k. skolpliktskostnader.
Hösten 2007 finns inom Rosenholmsområdet en kommunal 6-9-skola, Galären
Utbildningar som bedriver grundskola för åren 6-9 samt friskolan Piggelinen med
verksamhet för åren F-6. Rosenholmsområdet är en f.d. militäranläggning utan
bostadsbebyggelse och utan närliggande bostadsområden som naturliga
upptagningsområden.
Om de nu aktuella ansökningarna beviljas tillstånd, kommer drygt 10 % (c:a 760) av
kommunens elever i F-9 att få sin skolgång på Rosenholmsområdet läsåret 2012/13.
En så stor koncentration av skolverksamhet inom ett område, som inte har naturlig
koppling till något upptagningsområde, kan inverka negativt på uppdraget att se till
att avståndet till närmaste kommunala skola inte avsevärt ökar och därmed begränsar
valfriheten för elever i någon del i kommunen.
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Profilen för Piggelinens utökning ska vara Rörelse och Hälsa, en inriktning som
flertalet kommunala grundskolor och friskolor har i varierande omfattning. På
Rosenholm finns förutom Piggelinens F-6 skola (som startar hösten 2007)
Rosenholmskolan och Galären Utbildningar, som båda omfattar åren 6-9 och som
har inriktningen Hälsa och Idrott. En utökning för Piggelinen med åren 7-9 tillför
inte något till utbildningsutbudet som inte redan finns i grundskolorna i kommunen.
Rosenholmsområdet saknar tillagningskök, vilket innebär att alla skolluncher
transporteras dit från några av kommunens tillagningskök. En utökning av dessa
transporter är inte tillfredsställande ur miljösynpunkt, lika litet som de transporter
som krävs för att 760 elever ska komma till sina skolor på Rosenholm.
Vid en samlad bedömning föreslås att barn- och ungdomsnämnden avstyrker att
inkommen ansökan beviljas av Skolverket.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att till Skolverket lämna yttrande i enlighet med ovan
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
-------------------------Yrkanden
Patrik Hansson (s) och Åsa Gyberg-Karlsson (v) bifall till förvaltningens förslag
samt yrkar därutöver
1.att Karlskrona kommun meddelar skolverket att kommunen först ska göra
utredningen om friskolornas segregerande effekter klar innan ytterligare friskoleansökningar kan behandlas på ett seriöst sätt
2.att Karlskrona kommun meddelar skolverket att ytterligare etableringar av
fristående skolor i Karlskrona kommun bidrar till en överhängande risk att elevers
berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts samt att betydande
organisatoriska svårigheter uppstår för kommunens samlade skolväsende.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
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Ajournering
Ajournering begärs i 5 minuter, varefter sammanträdet återupptas.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslag 1.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå förslaget.
Votering
Votering begärs.
Nämnden godkänner följande voteringsproposition: Den som yrkar bifall till
tilläggsförslag 1 röstar ja, den som avslår förslaget röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (s), Jeanette Petersson (s), Jörgen Aronsson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Roland Andréasson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Richard
Jomshof (kd), Bo Svensson (s).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius
(m), Patrik Magnusson (m), Anna Ekström (fp), Pernilla Persson (c), Daniel Jusinski
(kd).
Beslut: Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat i
enlighet med tilläggsförslag 1.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsförslag 2.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att till skolverket lämna yttrande enligt ovan innebärande att barn- och
ungdomsnämnden avstyrker att skolverket beviljar fristående grundskolan Piggelinen
godkännande av och rätt till bidrag för år 7-9
att Karlskrona kommun meddelar skolverket att kommunen först ska göra
utredningen om friskolornas segregerande effekter klar innan ytterligare friskoleansökningar kan behandlas på ett seriöst sätt
att Karlskrona kommun meddelar skolverket att ytterligare etableringar av
fristående skolor i Karlskrona kommun bidrar till en överhängande risk att elevers
berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts samt att betydande
organisatoriska svårigheter uppstår för kommunens samlade skolväsende.
_______________
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§ 99
Yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag till fristående
förskoleklass och grundskola; Hälsa och Idrott
Galären Utbildningar i Karlskrona AB har hos Skolverket ansökt om godkännande
av och rätt till bidrag till en fristående förskoleklass och en fristående grundskola i
Karlskrona kommun fr.o.m. läsåret 2008/2009. Skolans inriktning ska vara allmän
med profilen Hälsa och Idrott.
Barn- och ungdomsnämnden bereds tillfälle att yttra sig över ansökan.
Sammanfattning av ansökan
Galären Utbildningar bedriver sedan tidigare grundskola för åren 6 tom 9.
Undervisningen är förlagd till två separata enheter; på Rosenholm med inriktning
Hälsa och Idrott och på Guldsmedsgränd med inriktning Kultur och Media.
Detta yttrande avser ansökan om godkännande av förskoleklass tom år 5 (F-5) med
inriktningen Hälsa och Idrott på Rosenholm. Första året utökas skolan med år 5,
andra med år 4, tredje med år 3 för att fjärde året (läsåret 2011/12) också omfatta
åren F, 1 och 2.
Förskoleklassen ska omfatta 525 timmar per år och liksom grundskolan ska den följa
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94). Fördjupning inom Hälsa och
Idrott ska ingå i elevens eget val i grundskolan.
Skolan ska vara avgiftsfri och öppen för alla sökande. Vid fler sökande än platser
gäller ansökningsdatum i första hand. Syskonförtur tillämpas och barn från
förskoleklassen bereds förtur till grundskolan.
Lokaler
Möjligheter att utöka skolans nuvarande lokaler på Rosenholm finns. Förhandling
med fastighetsägaren pågår.
Elevprognos
Skolan har idag ett stabilt elevunderlag och de intresseundersökningar skolan har
genomförts tyder på ett ökat intresse för friskolan Galären. Mot bakgrund av detta
vill skolan nu planera för en heltäckande grundskola inklusive förskoleklass och
komplettera skolenheterna på Rosenholm, som denna ansökan avser; samt på
Guldsmedsgränd med barn/elever i åren F-5.
Under förutsättning att Skolverket beviljar tillstånd för samtliga ansökningar från
Galären kommer drygt 15 % (1080) av kommunens barn/elever i F-9 att gå i Galären
Utbildningars skolenheter läsåret 2011/12.
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Barn- och ungdomsnämndens synpunkter
Elevunderlag för förskoleklass och grundskola i Karlskrona redovisas.
Läsåret 2007/08 går 16,4 % av grundskolans elever i friskolor. Med planerad
utbyggnad av Galären och Piggelinen utgör denna siffra 30,5 % år 2012/13.
Friskolor i Karlskrona kommun
Höstterminen 2007 har Karlskrona kommun fem fristående skolor. Dessa är
Svettpärlan, Musikugglan och Montessorifriskolan, som har verksamhet för åren F-9,
Piggelinen som omfattar åren F-5 och Galären, som bedriver undervisning för åren
6-9.
Förutom Galären Utbildningar ansöker även Piggelinen friskola om utökning av sin
verksamhet.
Resurstilldelning
Resursfördelningen utgår från beräkningsgrund med ett specifikt antal elever per
grupp. Med färre elever i grupperna är inte gruppen ekonomiskt bärkraftig.
Anpassning och konsekvenser
Skolverkets statistik för 2006/07 visar att Karlskrona i jämförelse med andra
kommuner har en stor andel elever i fristående grundskolor. Karlskrona har 13,4 %
och jämförbara kommuner 8,6 %. De senaste åren har friskoleetableringar i
Karlskrona ökat och de kommer att öka ytterligare de närmsta åren. Hösten 2007 går
fler än 16 % av Karlskronas skolpliktiga elever i en fristående grundskola. Den
siffran stiger till drygt 30 % läsåret 2012/13 om Skolverket lämnar tillstånd till de nu
aktuella ansökningarna.
En stor del av grundskolan kommer då att organiseras utanför den kommunala
styrningen.
Förslag till yttrande
Hösten 2007 går nästan 17 % av Karlskronas elever i en friskola, vilket är dubbelt så
många som genomsnittet för kommuner av motsvarande storleksordning. Om
Skolverket lämnar tillstånd till de nu aktuella ansökningarna stiger den siffran till
drygt 30 % läsåret 2012/13. Den kommunala styrningen över skolverksamheten i
kommunen minskar därmed.
Det är angeläget att den kommunala anpassningen ges tidsmässigt utrymme under de
närmaste åren, annars riskerar den kommunala ekonomin att begränsa kvalitetsutvecklingen i grundskolorna i kommunen. Anpassningen har påbörjats med en
lokalbehovsutredning som ska leda fram till beslut och eventuella åtgärder under
2008 och 2009. Detta måste ske så att närhetsprincipen och valfriheten till de
kommunala skolorna kvarstår för elever i alla kommundelar. Hänsyn måste också tas
till kommunens skyldighet att hålla en viss överkapacitet; s.k. skolpliktskostnader.
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Under den tid som krävs för att genomföra de åtgärder som utredningen leder fram
kan barn- och ungdomsnämnden tvingas bära ”dubbla kostnader” för t ex lokaler och
personal.
Hösten 2007 finns inom Rosenholmsområdet en kommunal 6-9-skola, Galären
Utbildningar som bedriver grundskola för åren 6-9 samt friskolan Piggelinen med
verksamhet för åren F-6.
Rosenholmsområdet är en f.d. militäranläggning utan bostadsbebyggelse och utan
närliggande bostadsområden som naturliga upptagningsområden. Om de nu aktuella
ansökningarna beviljas tillstånd, kommer drygt 10 % (c:a 760) av kommunens elever
i F-9 att få sin skolgång på Rosenholmsområdet läsåret 2012/13. En så stor
koncentration av skolverksamhet inom ett område, som inte har naturlig koppling till
något upptagningsområde, kan inverka negativt på uppdraget att se till att avståndet
till närmaste kommunala skola inte avsevärt ökar och därmed begränsar valfriheten
för elever i någon del i kommunen.
Profilen för Galärens utökning ska vara Hälsa och Idrott, en inriktning som flertalet
kommunala och fristående grundskolor har i varierande omfattning. På Rosenholm,
där Galären vill utöka sin 7-9-enhet, finns sedan tidigare Rosenholmskolan. Det är en
kommunal 7-9-skola för elever som vill idrotta och samtidigt satsa på sina studier.
Hösten 2007 startar Piggelinens friskola för åren F-5, en skola med Rörelse och
Hälsa som profil. En eventuell utökning av Galärens 6-9-enhet med åren F-5 tillför
inte något till utbildningsutbudet som inte redan finns i grundskolorna i kommunen
Rosenholmsområdet saknar tillagningskök, vilket innebär att alla skolluncher
transporteras dit från några av kommunens tillagningskök. En utökning av dessa
transporter är inte tillfredsställande ur miljösynpunkt, lika litet som de transporter
som krävs för att 760 elever ska komma till sina skolor på Rosenholm.
Vid en samlad bedömning föreslås att barn- och ungdomsnämnden avstyrker att
inkommen ansökan beviljas av Skolverket.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

till Skolverket lämna yttrande i enlighet med ovan

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden att fatta beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
-----------------------
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Yrkande
Patrik Hansson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v) och Johan Elofsson (m) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Därutöver yrkar Patrik Hansson och Åsa Gyberg-Karlsson följande:
1.att Karlskrona kommun meddelar skolverket att kommunen först ska göra
utredningen om friskolornas segregerande effekter klar innan ytterligare
friskoleansökningar kan behandlas på ett seriöst sätt
2. att Karlskrona kommun meddelar skolverket att ytterligare etableringar av
fristående skolor i Karlskrona kommun bidrar till en överhängande risk att elevers
berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts samt att betydande
organisatoriska och ekonomiska svårigheter uppstår för kommunens samlade skolväsende.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer proposition på socialdemokraternas och vänsterpartiets
tilläggsyrkanden.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslagen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att till skolverket lämna yttrande enligt ovan innebärande att barn- och
ungdomsnämnden avstyrker att skolverket beviljar fristående förskolan och
grundskolan Galären år F-5, med profil hälsa och idrott godkännande av och rätt till
bidrag för sin verksamhet
att Karlskrona kommun meddelar skolverket att kommunen först ska göra
utredningen om friskolornas segregerande effekter klar innan ytterligare friskoleansökningar kan behandlas på ett seriöst sätt
att Karlskrona kommun meddelar skolverket att ytterligare etableringar av
fristående skolor i Karlskrona kommun bidrar till en överhängande risk att elevers
berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts samt att betydande
organisatoriska svårigheter uppstår för kommunens samlade skolväsende.
________________

29 augusti 2007

28

2007.122 631
P Olsson
A Ottosson
Skolverket
Galären
Akten

§ 100
Yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående
förskoleklass och grundskola; Kultur och Media
Galären Utbildningar i Karlskrona AB har hos Skolverket ansökt om godkännande
av och rätt till bidrag till en fristående förskoleklass och fristående grundskola i
Karlskrona kommun från och med läsåret 2008/2009. Skolans inriktning ska vara
allmän med profilen Kultur och Media.
Barn- och ungdomsnämnden bereds tillfälle att yttra sig över ansökan.
Sammanfattning av ansökan
Galären bedriver sedan tidigare grundskola från år 6 tom år 9. Undervisningen
bedrivs idag vid två separata enheter; en på Rosenholm med inriktning Hälsa och
Idrott och en på Guldsmedsgränd med inriktning Kultur och Media.
Detta yttrande avser ansökan om godkännande av förskoleklass tom år 5 med
inriktningen Kultur och Media på Guldsmedsgränd. Första året utökas skolan med år
5, andra med år 4 och tredje med år 3 osv. för att fr.o.m. läsåret 2011/2012 omfatta
åren F-9.
Förskoleklassen ska omfatta totalt 525 timmar per år och ska liksom grundskolan
följa läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94). Fördjupning inom
Kultur och Media ska innefattas i elevens eget val i grundskolan.
Skolan ska vara avgiftsfri och öppen för alla sökande. Vid fler sökande än platser
gäller ansökningsdatum i första hand. Syskonförtur tillämpas och barn från förskoleklassen bereds förtur till grundskolan.
Lokaler
Möjligheter att utöka skolans nuvarande lokaler finns på Guldsmedsgränd.
Förhandling med fastighetsägaren pågår.
Elevprognos
Skolan har idag ett stabilt elevunderlag och de intresseundersökningar skolan har
genomfört tyder på ett ökat intresse för friskolan Galären. Mot bakgrund av detta vill
skolan nu planera för en heltäckande grundskola och önskar komplettera
skolenheterna på Guldsmedsgränd, som denna ansökan avser, och på Rosenholm
med barn/elever i åren F-5.
Under förutsättning att Skolverket beviljar tillstånd för samtliga ansökningar från
Galären kommer drygt 15 % (1080) av kommunens barn/elever i F-9 att gå i Galären
Utbildningars skolenheter läsåret 2011/12.
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Barn- och ungdomsnämndens synpunkter
Elevunderlag för förskoleklass och grundskola i Karlskrona redovisas.
Läsåret 2007/08 går 16,4 % av grundskolans elever i friskolor. Med planerad
utbyggnad av Galären och Piggelinen utgör denna siffra 30,5 % år 2012/13.
Friskolor i Karlskrona kommun
Höstterminen 2007 har Karlskrona kommun fem fristående skolor. Dessa är
Svettpärlan, Musikugglan och Karlskrona Montessorifriskola AB, som har
verksamhet för åren F-9, Piggelinen som omfattar åren F-5 och Galären
Utbildningar, som bedriver undervisning för åren 6-9.
Förutom Galären Utbildningar ansöker även Piggelinen friskola om utökning av
sin verksamhet.
Resurstilldelning
Resursfördelningen utgår från beräkningsgrund med ett specifikt antal elever per
grupp. Med färre elever i grupperna är inte gruppen ekonomiskt bärkraftig.
Anpassning och konsekvenser
Skolverkets statistik för 2006/07 visar att Karlskrona i jämförelse med andra
kommuner har en stor andel elever i fristående grundskolor. Karlskrona har 13,4 %
och jämförbara kommuner 8,6 %. De senaste åren har friskoleetableringar i
Karlskrona ökat och de kommer att öka ytterligare de närmsta åren. Hösten 2007 går
fler än 16 % av Karlskronas skolpliktiga elever i en fristående grundskola. Den
siffran stiger till drygt 30 % läsåret 2012/13 om Skolverket lämnar tillstånd till de nu
aktuella ansökningarna.
En stor del av grundskolan kommer då att organiseras utanför den kommunala
styrningen.
Förslag till yttrande
Hösten 2007 går nästan 17 % av Karlskronas elever i en friskola, vilket är dubbelt så
många som genomsnittet för kommuner av motsvarande storleksordning. Om
Skolverket lämnar tillstånd till de nu aktuella ansökningarna stiger den siffran till
drygt 30 % läsåret 2012/13. Den kommunala styrningen över skolverksamheten i
kommunen minskar därmed.
Det är angeläget att den kommunala anpassningen ges tidsmässigt utrymme under de
närmaste åren, annars riskerar den kommunala ekonomin att begränsa kvalitetsutvecklingen i grundskolorna i kommunen. Anpassningen har påbörjats med en
lokalbehovsutredning som ska leda fram till beslut och eventuella åtgärder under
2008 och 2009. Detta måste ske så att närhetsprincipen och valfriheten till de
kommunala skolorna kvarstår för elever i alla kommundelar. Hänsyn måste också tas
till kommunens skyldighet att hålla en viss överkapacitet; s.k. skolpliktskostnader.
Under den tid som krävs för att genomföra de åtgärder som utredningen leder fram
kan barn- och ungdomsnämnden tvingas bära ”dubbla kostnader” för t ex lokaler och
personal.
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Den F-5 skola som Galären Utbildningar ansöker om att starta ska ha profilen Kultur
och Media, en inriktning som idag inte finns i någon grundskola, fristående eller
kommunal, i Karlskrona.
En eventuell start av en F-5-skola med inriktning Kultur och Media tillför något som
idag inte finns i utbildningsutbudet i Karlskronas grundskolor.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att till Skolverket yttra sig enligt ovan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens augustisammanträde.
----------------------Yrkanden
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Patrik Hansson (s) och Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget och bifall till eget avslagsyttrande enligt nedan.
”Förslag till yttrande
Hösten 2007 går nästan 17% av Karlskronas elever i en friskola, vilket är dubbelt så
många som genomsnittet för kommuner av motsvarande storleksordning. Om
Skolverket lämnar tillstånd till de nu aktuella ansökningarna stiger den siffran till
drygt 30% läsåret 2012/13. Den kommunala styrningen över skolverksamheten i
kommunen minskar därmed drastiskt.
Det är högst angeläget att den kommunala anpassningen ges tidsmässigt utrymme
under de närmaste åren, annars riskerar den kommunala ekonomin att begränsa
kvalitetsutvecklingen i grundskolorna i kommunen. Anpassningen har påbörjats med
en lokalbehovsutredning som ska leda fram till beslut och eventuella åtgärder under
2008 och 2009. Detta måste ske så att närhetsprincipen och valfriheten till de
kommunala skolorna kvarstår för elever i alla kommundelar. Hänsyn måste också tas
till kommunens skyldighet att hålla en viss överkapacitet; s.k. skolpliktskostnader.
Under den tid som krävs för att genomföra de åtgärder som utredningen leder fram
till kan barn- och ungdomsnämnden tvingas bära ”dubbla kostnader” för t ex lokaler
och personal.
Ytterligare etableringar av fristående skolor i Karlskrona kommun bidrar till en
överhängande risk att elevers berättigade krav på placering i en skola nära hemmet
åsidosätts samt att betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunens samlade skolväsende.
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Vid en samlad bedömning föreslås att barn- och ungdomsnämnden avstyrker att
inkommen ansökan beviljas av Skolverket.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att till Skolverket lämna yttrande i enlighet med ovan samt
att Karlskrona kommun meddelar skolverket att kommunen först ska göra
utredningen om friskolornas segregerande effekter klar innan ytterligare
friskoleansökningar kan behandlas på ett seriöst sätt.
att Karlskrona kommun meddelar skolverket att ytterligare etableringar av fristående
skolor i Karlskrona kommun bidrar till en överhängande risk att elevers berättigade
krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts samt att betydande
organisatoriska och ekonomiska svårigheter uppstår för kommunens samlade
skolväsende.”
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets
förslag av avstyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget om bifall till ansökan mot
socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande om avslag mot varandra.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med avslagsyrkandet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att till skolverket lämna yttrande enligt ovan redovisade förslag från
socialdemokraterna och vänsterpartiet innebärande att barn- och ungdomsnämnden
avstyrker att skolverket beviljar fristående förskolan och grundskolan Galären år F-5,
med profil kultur och media godkännande av och rätt till bidrag för sin verksamhet
att Karlskrona kommun meddelar skolverket att kommunen först ska göra
utredningen om friskolornas segregerande effekter klar innan ytterligare friskoleansökningar kan behandlas på ett seriöst sätt
att Karlskrona kommun meddelar skolverket att ytterligare etableringar av
fristående skolor i Karlskrona kommun bidrar till en överhängande risk att elevers
berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts samt att betydande
organisatoriska svårigheter uppstår för kommunens samlade skolväsende.
Reservation
Borgerliga alliansen reserverar sig till förmån för tjänstemannaförslagets bifallsyrkande.
_______________
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§ 101
Yttrande till Skolverket angående godkännande av och rätt till bidrag för
fristående skola Galären år 6-9 med inriktning Hantverk och Teknik
Galären Utbildningar i Karlskrona AB har hos Skolverket ansökt om godkännande
av och rätt till bidrag till en fristående grundskola i Karlskrona kommun från och
med läsåret 2008/2009. Skolans inriktning ska vara allmän med profilen Hantverk
och Teknik.
Barn- och ungdomsnämnden bereds tillfälle att yttra sig över ansökan.
Sammanfattning av ansökan
Galären Utbildningar bedriver sedan tidigare grundskola från år 6 tom år 9. Skolan
har till Skolverket lämnat ansökan om att utöka sin verksamhet med åren F-5 från
läsåret 2008/09. Undervisningen bedrivs idag som två separata enheter med
inriktningarna Hälsa och Idrott på Rosenholm samt Kultur och Media på
Guldsmedsgränd.
Detta yttrande avser Galärens ansökan om att också utvidga verksamheten inom
grundskolan för åren 6-9 med inriktning mot Hantverk och Teknik. Mot bakgrund av
regeringens planer på en förnyad gymnasieskola med lärlingsutbildning och
yrkesförberedande utbildningar vill Galären Utbildningar erbjuda elever i åren 6-9,
en utbildning där de får möjlighet att pröva på hantverk och teknik.
Första året startar skolan med 30 elever vardera i åren 6 och 7, andra året tillkommer
år 8 och tredje år 9 för att skolan from läsåret 2011/2012 omfattar åren 6-9 med 60
elever i varje år; totalt 240 elever.
Skolan ska vara avgiftsfri och öppen för alla sökande. Vid fler sökande än platser
gäller ansökningsdatum i första hand. Syskonförtur tillämpas.
Lokaler
Förhandlingar pågår med fastighetsägaren till lokalerna på Guldsmedsgränd.
Lokalerna är inflyttningsklara till höstens början 2008 och är centralt belägna i
Karlskrona. Första året planeras för år 6 och 7 med en lokalyta på c:a 450 m2.
De första åren planeras ett samutnyttjande av Galärens redan befintliga lokaler för
Kultur och Media-spåret på Guldsmedsgränd.
Elevprognos
Skolan har idag ett stabilt elevunderlag och de intresseundersökningar skolan har
genomfört tyder på ett ökat intresse för friskolan Galären.
Under förutsättning att Skolverket beviljar tillstånd för samtliga ansökningar från
Galären kommer drygt 15 % (1080) av kommunens barn/elever i F-9 att gå i Galären
Utbildningars skolenheter läsåret 2011/12.
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Barn- och ungdomsnämndens synpunkter
Elevunderlag för förskoleklass och grundskola i Karlskrona redovisas. Läsåret
2007/98 går 16,4 % av grundskolans elever i friskolor. Med planerad utbyggnad
av Galären och Piggelinen utgör denna siffra 30,5 % år 2012/13.
Friskolor i Karlskrona kommun
Höstterminen 2007 har Karlskrona kommun fem fristående skolor. Dessa är
Svettpärlan, Musikugglan och Montessorifriskolan, som har verksamhet för åren F-9,
Piggelinen som omfattar åren F-5 och Galären, som bedriver undervisning för åren
6-9.
Förutom Galären Utbildningar ansöker även Piggelinen friskola om utökning av sin
verksamhet.
Resurstilldelning
Resursfördelningen utgår från beräkningsgrund med ett specifikt antal elever per
grupp. Med färre elever i grupperna är inte gruppen ekonomiskt bärkraftig.
Anpassning och konsekvenser
Skolverkets statistik visar att Karlskrona i jämförelse med andra kommuner har en
stor andel elever i fristående grundskolor. Karlskrona har 13,4 % och jämförbara
kommuner 8,6 %. De senaste åren har friskoleetableringar i Karlskrona ökat och de
kommer att öka ytterligare de närmsta åren. Hösten 2007 går fler än 16 % av
Karlskronas skolpliktiga elever i en fristående grundskola. Den siffran stiger till
drygt 30 % läsåret 2012/13 om Skolverket lämnar tillstånd till de nu aktuella
ansökningarna.
En stor del av grundskolan kommer då att organiseras utanför den kommunala
styrningen.
Förslag till yttrande
Hösten 2007 går nästan 17 % av Karlskronas elever i en friskola, vilket är dubbelt så
många som genomsnittet för kommuner av motsvarande storleksordning. Om
Skolverket lämnar tillstånd till de nu aktuella ansökningarna stiger den siffran till
drygt 30 % läsåret 2012/13. Den kommunala styrningen över skolverksamheten i
kommunen minskar därmed.
Det är angeläget att den kommunala anpassningen ges tidsmässigt utrymme under de
närmaste åren, annars riskerar den kommunala ekonomin att begränsa
kvalitetsutvecklingen i grundskolorna i kommunen.
Anpassningen har påbörjats med en lokalbehovsutredning som ska leda fram till
beslut och eventuella åtgärder under år 2008 och 2009. Detta måste ske så att
närhetsprincipen och valfriheten till de kommunala skolorna kvarstår för elever i alla
kommundelar. Hänsyn måste också tas till kommunens skyldighet att hålla en viss
överkapacitet; s.k. skolpliktskostnader. Under den tid som krävs för att genomföra de
åtgärder som utredningen leder fram kan barn- och ungdomsnämnden tvingas bära
”dubbla kostnader” för t ex lokaler och personal.
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Den 6-9 skola som Galären Utbildningar ansöker om att starta ska ha profilen
Hantverk och Teknik, en inriktning som idag inte finns i någon grundskola,
fristående eller kommunal, i Karlskrona.
En eventuell start av en 6-9-skola med inriktning Hantverk och Teknik tillför något
som idag inte finns i utbildningsutbudet i Karlskronas grundskolor.
Tjänstemannaförslag

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

till Skolverket yttra sig enligt ovan.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet
vid nämndens augustisammanträde.
---------------------Yrkanden
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Patrik Hansson (s) och Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget och bifall till eget avslagsyttrande enligt nedan.
”Förslag till yttrande
Hösten 2007 går nästan 17% av Karlskronas elever i en friskola, vilket är dubbelt så
många som genomsnittet för kommuner av motsvarande storleksordning. Om
Skolverket lämnar tillstånd till de nu aktuella ansökningarna stiger den siffran till
drygt 30% läsåret 2012/13. Den kommunala styrningen över skolverksamheten i
kommunen minskar därmed drastiskt.
Det är högst angeläget att den kommunala anpassningen ges tidsmässigt utrymme
under de närmaste åren, annars riskerar den kommunala ekonomin att begränsa
kvalitetsutvecklingen i grundskolorna i kommunen. Anpassningen har påbörjats med
en lokalbehovsutredning som ska leda fram till beslut och eventuella åtgärder under
2008 och 2009. Detta måste ske så att närhetsprincipen och valfriheten till de
kommunala skolorna kvarstår för elever i alla kommundelar. Hänsyn måste också tas
till kommunens skyldighet att hålla en viss överkapacitet; s.k. skolpliktskostnader.
Under den tid som krävs för att genomföra de åtgärder som utredningen leder fram
till kan barn- och ungdomsnämnden tvingas bära ”dubbla kostnader” för t ex lokaler
och personal.
Ytterligare etableringar av fristående skolor i Karlskrona kommun bidrar till en
överhängande risk att elevers berättigade krav på placering i en skola nära hemmet
åsidosätts samt att betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunens samlade skolväsende.
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Vid en samlad bedömning föreslås att barn- och ungdomsnämnden avstyrker att
inkommen ansökan beviljas av Skolverket.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att till Skolverket lämna yttrande i enlighet med ovan samt
att Karlskrona kommun meddelar skolverket att kommunen först ska göra
utredningen om friskolornas segregerande effekter klar innan ytterligare
friskoleansökningar kan behandlas på ett seriöst sätt.
att Karlskrona kommun meddelar skolverket att ytterligare etableringar av fristående
skolor i Karlskrona kommun bidrar till en överhängande risk att elevers berättigade
krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts samt att betydande
organisatoriska och ekonomiska svårigheter uppstår för kommunens samlade
skolväsende.”
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets
förslag av avstyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget om bifall till ansökan mot
socialdemokraternas och vänsterpartiets yrkande om avslag mot varandra.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med avslagsyrkandet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att till skolverket lämna yttrande enligt ovan redovisade förslag från
socialdemokraterna och vänsterpartiet innebärande att barn- och ungdomsnämnden
avstyrker att skolverket beviljar fristående grundskolan Galären år 6-9, med profil
hantverk och teknik, godkännande av och rätt till bidrag för sin verksamhet
att Karlskrona kommun meddelar skolverket att kommunen först ska göra
utredningen om friskolornas segregerande effekter klar innan ytterligare friskoleansökningar kan behandlas på ett seriöst sätt
att Karlskrona kommun meddelar skolverket att ytterligare etableringar av
fristående skolor i Karlskrona kommun bidrar till en överhängande risk att elevers
berättigade krav på placering i en skola nära hemmet åsidosätts samt att betydande
organisatoriska svårigheter uppstår för kommunens samlade skolväsende.
_______________
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2007.231 630
P Olsson
S Ohlsson
Lyckå församl.
Akten

§ 102
Beslut angående ansökan om tillstånd för enskild förskola – Lyckå församling
Jäv
Birgitta Gamelius (m) anmäler jäv och Eva Ottosson (m) går in som ersättare för
henne i detta ärende.
Lyckå församling har sedan 2003-01-01 bedrivit förskola på entreprenad för barnoch ungdomsnämnden. Entreprenadavtalet löper ut 2007-12-01 och barn- och
ungdomsnämnden har inte för avsikt att på nytt handla upp förskoleverksamhet.
Lyckå församling ansöker därför om tillstånd för enskild förskola i Lyckeby från
2008-01-01.
Föreningen har för avsikt att ha samma omfattning som de har idag på förskolan,
dvs. två avdelningar med sammanlagt 1360 volymtimmar per vecka
Enligt skollagen kap 2a 14§ ska kommunen bevilja tillstånd till enskild förskola om
verksamheten uppfyller
1. kraven på god kvalitet och säkerhet, och
2. de krav som anges i 3 §.
Sammanfattning av ansökan
Förskolan ska arbeta enligt förskolans läroplan (Lpfö 98) med en kristen profil. Det
innebär att förskolan ska lägga extra betoning på att utveckla barns känsla för empati,
respekt och människors lika värde. Förskolans arbetsplan är framtagen utifrån
förskolans läroplan samt skollagen.
Placering av barn ska göras enligt kommunens regler och förskolan ska följa
kommunens regler och tillämpningsföreskrifter samt ha samma barnomsorgstaxa
som den kommunala verksamheten har (enl. maxtaxan).
I ansökan beskrivs att förskolan ska främja barns lärande och utveckling bl.a. genom
en miljö som väcker barnens intresse och lust att lära och genom att stimulera
barnens nyfikenhet och begynnande förståelse för skriftspråk och matematik.
Vidare beskrivs hur förskolan ska arbeta för att ge barn inflytande och ansvar samt
hur föräldrarna ska involveras och ges möjligheter till delaktighet och inflytande.
Skollagens krav (2a kap 3§)
Lokalerna är godkända för verksamheten och personalen är de sex förskollärare som
idag finns på Mariagården. Församlingens mål är att samtliga anställda ska vara
utbildade förskollärare.
Mariagården som entreprenad
Mariagården har bedrivit förskola i snart fyra år. I slutet av första året tillfrågades ett
urval föräldrar om hur de uppfattade verksamheten på Mariagården. Frågorna
baserades på de krav som fanns i förfrågningsunderlaget vid upphandlingen.
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Samtliga föräldrar var nöjda med öppettiderna, med kosten, med lokalerna och med
hur förskolan arbetade. Inte någon uttryckte missnöje eller tveksamhet över att ha sitt
barn placerat på Mariagårdens förskola. Exempel på föräldrakommentarer ges i
ärendet.
Bedömning av ansökan
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för ansökan, som bedöms svara
mot de krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen (2a kap 14 §).
Mariagården har en likabehandlingsplan, som enligt barn- och elevskyddslagen ska
upprättas för bl.a. varje förskola. Lagen ska främja barns lika rättigheter samt bl a
motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning eller visst funktionshinder.
Ansökan om bidrag
Under förutsättning att tillstånd meddelas för den enskilda förskolan kan barn- och
ungdomsnämnden besluta om bidrag till verksamheten efter ansökan från
huvudmannen för den enskilda förskolan.
Tillstånd
Tillståndet lämnas tillsvidare, men blir automatiskt ogiltigt om verksamheten inte
kommit igång inom ett år efter att tillstånd beviljats, eller om verksamheten ligger
nere under ett år.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

bevilja Lyckå församling tillstånd att bedriva förskola.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet
vid nämndens augustisammanträde.
--------------------------Yrkanden
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Patrik Hansson (s) och Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget och bifall till eget yrkande med motiveringen ”att barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona anser att det är av yttersta vikt att såväl skola som förskola
står fria från olika religiösa inriktningar då det står i konflikt till målet om att
verksamheterna ska ge möjlighet för barn från olika bakgrunder att mötas.”
”Barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona föreslås besluta
att avslå ansökan från Lyckå församling om att få tillstånd att bedriva förskole-

29 augusti 2007

38

forts § 102
verksamhet i Karlskrona kommun med ovanstående motivering
att Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att omedelbart och skyndsamt
utreda och återkomma med förslag på etablering av ytterligare kommunal förskola
för att kompensera för det bortfall av förskoleplatser ovanstående beslut innebär.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslagets bifallsförslag mot socialdemokraternas
och vänsterpartiets avslagsyrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

bevilja Lyckå församling tillstånd att bedriva förskola.

Reservationer
Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet.
Åsa Gyberg-Karlsson (v) reserverar mot beslutet.
_____________
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2007.274 630
P Olsson
A Ottosson
Skärgårdens
Montessorifsk
Akten

§ 103
Beslut angående ansökan om tillstånd för enskild förskola – Skärgårdens
Montessoriförskola
Skärgårdens Montessoriförskola, föräldrakooperativ ekonomisk förening, har sedan
1993 bedrivit förskola i enskild regi. Verksamheten har reglerats av avtal som
förnyats kontinuerligt.
Fr o m 2006-07-01 ändrades skollagens kapitel 2 a 13, 14 och 17 §§ avseende
etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem.
För att anpassa handläggning och beslutsfattande till skollagens ändringar fattade
barn – och ungdomsnämnden i augusti 2006 beslut om vad som ska gälla vid
tillståndsgivning och vid beslut om bidrag.
Mot bakgrund av lagens ändringar i kombination med att avtalet för
Montessoriförskolan löper ut 2007-12-31 ansöker föreningen om tillstånd fr o m
2008-01-01. Föreningen har för avsikt att ha samma omfattning som de har idag på
förskolan, dvs. två avdelningar med sammanlagt 1310 volymtimmar per vecka.
Enligt skollagen kap 2a 14§ ska kommunen bevilja tillstånd till enskild förskola om
verksamheten uppfyller
1.
kraven på god kvalitet och säkerhet, och
2.
de krav som anges i 3 §.
Sammanfattning av ansökan
Förskolan ska arbeta enligt förskolans läroplan (Lpfö 98) och med Maria
Montessoris metoder i pedagogiken. Det allmänna målet i Montessoripedagogiken är
att hjälpa barnet att utveckla sig till en självständig personlighet. Barnet lär sig att ta
ansvar för sina egna handlingar och känna medansvar för sin omgivning och det
samhälle som han eller hon tillhör.
Förskolan bedriver av Friluftsfrämjandet ackrediterad Skogsmulle och –
Knytteverksamhet.
Förskolan ska följa kommunens regler och tillämpningsföreskrifter samt tillämpa
samma barnomsorgstaxa som den kommunala verksamheten har (enl. maxtaxan).
Skollagens krav (2a kap 3§)
Montessoriförskolans arbete utgår ifrån att alla barn är olika och har olika behov. Det
är därför viktigt att barnen har frihet att själva välja sina aktiviteter.
Montessorilärarens uppgift är att observera barnen för att upptäcka deras "sensitiva
perioder" för att sedan kunna hjälpa dem vidare.
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I arbetsplanen beskrivs bl.a. hur förskolan ska arbeta med Lärande och utveckling,
Barns inflytande och ansvar samt hur Samarbetet mellan förskola och hem ska
utformas.
Lokalerna är godkända för verksamheten, förskolan har rutiner för systematiskt
arbetsmiljöarbete, rutiner för egenkontroll vid hantering av livsmedel och en Krisoch katastrofpärm med tydliga checklistor. Förskolan har en likabehandlingsplan
Samtliga dokument uppdateras årligen och är väl genomarbetade för att det ska
finnas rutiner för allas säkerhet.
Föreningens mål är att personalen ska arbeta i arbetslag med god kompetens;
förskollärare eller/och montessorilärare. montessorilärare.
Föreningen vill ha hög personaltäthet/små barngrupper.
Ansökan om bidrag
Under förutsättning att tillstånd meddelas för den enskilda förskolan kan barn- och
ungdomsnämnden besluta om bidrag till verksamheten efter ansökan från
huvudmannen för den enskilda förskolan. För att enskild förskola ska ha möjlighet
att få bidrag ska den stå öppen för alla barn som har rätt till motsvarande offentlig
verksamhet.
Bedömning av ansökan
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för Skärgårdens
Montessorifriskolas ansökan, som bedöms svara mot de krav på god kvalité och
säkerhet som ställs i skollagen (2a kap 14 §).
Tillstånd
Tillståndet lämnas tillsvidare, men blir automatiskt ogiltigt om verksamheten inte
kommit igång inom ett år efter att tillstånd beviljats, eller om verksamheten ligger
nere under ett år.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

bevilja Skärgårdens Montessorifriskolas tillstånd att bedriva förskola.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet
vid nämndens augustisammanträde.
---------------------
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

bevilja Skärgårdens Montessorifriskolas tillstånd att bedriva förskola.

______________
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2007.94 609
P Olsson
A Ottosson
Förskoleför.
Boken
Akten

§ 104
Beslut angående ansökan om tillstånd från Hasslö förskola/förskoleföreningen
Boken
Förvaltningschefen redovisar ärendet. Länsrätten upphäver barn- och
ungdomsnämndens beslut att ej bevilja Förskoleföreningens Boken tillstånd att
bedriva enskild förskola på Hasslö och återförvisar målet till barn- och
ungdomsnämnden för ny handläggning.
I tjänstemannaskrivelse föreslogs barn- och ungdomsnämnden den 18 juni 2007 besluta
att bevilja Förskoleföreningen Boken tillstånd att bedriva förskola.
Förvaltningen har som underlag till beslut i ärendet vid dagens sammanträde samma
förslag som vid detta tillfälle.
Yrkande
Patrik Hansson (s) lämnar nytt förslag till beslut med bl a följande motiveringar till
ställningstagandet:
”Barn- & Ungdomsnämnden i Karlskrona anser att det är av yttersta vikt att såväl
skola som förskola står fria från olika religiösa inriktningar då det står i konflikt till
målet som ovan angivits om att verksamheterna ska ge möjlighet för barn från olika
bakgrunder att mötas.
Saklighet och allsidighet – Förskolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och
uppmuntra att de förs fram. Varje barn skall ges möjlighet att bilda sig egna
uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. Delaktighet och tilltro
till den egna förmågan skall på så vis grundläggas och växa. Alla föräldrar skall
med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att
barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.
Barn- & Ungdomsnämnden i Karlskrona menar att en uttalad kristen profil, såsom
sökanden beskriver den, inte är förenligt med Lpfö 98 i denna del.
För att ytterligare förtydliga de förhållanden som gäller vid etablering av enskild
förskoleverksamhet i Karlskrona Kommun antog Barn- & Ungdomsnämnden 2006
särskilda kvalitetskrav för dessa verksamheter samt riktlinjer för ansökningar. I dessa
står det bland annat:
Placering av barn – Förskolan/fritidshemmet ska ta emot barn från den kö samt
enligt de regler som kommunen har.
I den aktuella ansökan anges att ’upplåtelse av plats på Bokens förskola sker genom
kommunens kösystem och efter introduktionssamtal med föreståndaren eller den
person styrelsen utser’.
Barn- & Ungdomsnämnden i Karlskrona menar att dessa introduktionssamtal inte är
förenliga med de kvalitetskrav och riktlinjer som gäller för denna verksamhet.
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Den gällande skolplanen för Karlskrona Kommuns för- och grundskola talar mycket
om värdegrunden och betydelsen av möten över kulturella och etniska gränser. Detta
finns upptaget i ett stycke där det anges att varje rektorsområde årligen ska ge
möjligheter till individuella möten mellan barn och ungdomar med olika kulturell
bakgrund. Att i detta sammanhang bevilja tillstånd för en enskild förskola med en
ensidig religiös profil torde stå i stark kontrast till dessa intentioner.”
Socialdemokraterna lämnar följande avslagsyrkanden
”Barn- & Ungdomsnämnden i Karlskrona föreslås besluta
1.att
avslå ansökan från förskoleföreningen Boken om att få tillstånd att bedriva
förskoleverksamhet i Karlskrona Kommun med ovanstående motivering.
2.att

Barn- & Ungdomsförvaltningen får i uppdrag att omedelbart och skyndsamt
utreda och återkomma med förslag på etablering av ytterligare kommunal
förskola på Hasslö för att täcka det behov som där finns.”

Johan Elofsson (m) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Åsa Gyberg-Karlsson (v) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till socialdemokraternas avslagsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förvaltningens förslag om bifall till ansökan mot Patrik Hanssons
avslagsyrkande mot varandra.
Ordföranden finner att barn- och ungdomsnämnden beslutat att bifalla ansökan.
Votering
Votering begärs.
Nämnden godkänner följande voteringsproposition: Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller socialdemokraternas avslagsyrkande
röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m),Birgitta Gamelius
(m), Patrik Magnusson (m), Anna Ekström (fp), Pernilla Persson (c), Daniel Jusinski
(kd).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (s), Jeanette Petersson (s), Jörgen Aronsson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Roland Andréasson (s), Richard Jomshof (kd), Åsa GybergKarlsson (v), Bo Svensson (s).
Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat
att avslå ansökan.
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Därefter ställer ordföranden proposition på socialdemokraternas andra yrkande
avseende kommunal förskola på Hasslö.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå yrkandet.
Votering
Votering begärs.
Nämnden godkänner följande voteringsproposition. Den som bifaller yrkandet
röstar ja, den som avstyrker förslaget röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (s), Jeanette Petersson (s), Jörgen Aronsson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Roland Andréasson (s), Richard Jomshof (kd), Åsa GybergKarlsson (v), Bo Svensson (s).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m),Birgitta Gamelius
(m), Patrik Magnusson (m), Anna Ekström (fp), Pernilla Persson (c), Daniel Jusinski
(kd).
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat i enlighet
med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att avslå ansökan från förskoleföreningen Boken om att få tillstånd att
bedriva förskoleverksamhet i Karlskrona kommun med ovanstående motiveringar
i socialdemokraternas yrkande
att barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att omedelbart och skyndsamt
utreda och återkomma med förslag på etablering av ytterligare kommunal
förskola på Hasslö för att täcka det behov som där finns.
___________________
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2007.336 619
P Olsson
§ 105
H Lindgren
Förslag till Skolplan 2007-2010
Kommunfullm.
Akten
Ordföranden redovisar det förslag till skolplan som arbetats fram av skolplanegruppen avseende åren 2007-2010. Förslaget är i vissa delar gemensamt för barnoch ungdomsnämnden och utbildningsnämnden.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet
vid nämndens augustisammanträde.
--------------------Ordförandeförslaget till skolplan omfattar alla nämndens verksamheter; förskola,
familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet och särskolan. Skolplanen har som utgångspunkt de lagar och
förordningar samt läroplaner som styr de olika skolformerna samt även andra
dokument såsom
FN:s barnkonvention, Agenda 21 och andra kommunala policyskrifter. Skolplanen
skall med utgångspunkt i dessa dokument sikta på ett fortsatt utvecklingsarbete
under mandatperioden.
Skolplanen lyfter särskilt fram följande områden
- Trygghet och tolerans i arbetsmiljön
- Hälsa
- Kunskap och kvalitet
- Kontakter med hem och omvärld
- Delaktighet och inflytande för barn och elever
Inom varje område beskrivs uppdrag, mål och utvärdering.
I skolplanen finns även plan för utvärdering och uppföljning av skolplanen.
Yrkande
Patrik Hansson (s) överlämnar socialdemokraternas och vänsterpartiets
alternativa förslag till skolplan och yrkar bifall till densamma.
Johan Elofsson (m), Richard Jomshof (sd) och Pernilla Persson (c) yrkar
bifall till ordförandeförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Votering
Votering begärs.
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Nämnden godkänner följande voteringsproposition: Den som bifaller ordförandeförslaget röstar ja, den som bifaller socialdemokraternas och vänsterpartiets
förslag röstar nej.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att

godkänna av skolplanegruppen upprättad skolplan för år 2007-2010 samt

att

översända skolplanen till kommunfullmäktige för fastställande.

Reservation
Socialdemokraterna och vänstern reserverar sig till förmån för eget förslag till
skolplan, vilken bilägges protokollet.
_______________

RESERVATION

Socialdemokraternas och vänsterns förslag till skolplan 20072010
Inledning
Även om Sverige fortfarande har världens mest jämlika skolsystem finns tydliga tendenser
att segregationen växer. Vi vill se en sammanhållen skola som en mötesplats för barn och
ungdomar från olika sociala miljöer och kulturer. För oss är barn- och ungdomars
rättigheter en självklarhet. Med FN:s barnkonvention ständigt närvarande vill vi ge barn
och ungdomar en bra start i livet. Rättvisa och jämlikhet ska spegla hela verksamheten.
Alla barn och ungdomar är inte lika och alla skolor har inte samma villkor. Men för oss är
det självklart att alla barn och ungdomar har rätt att gå i en bra skola. Därför måste
resurserna till skolan fördelas efter behov, inte bara efter elevantal. Skolan likaväl som
skolmåltiden ska vara avgiftsfri såväl i grundskolan som i gymnasiet. Bara så kan vi
förverkliga en jämlik skola, en skola för alla. Målet är tydligt: Alla skolor ska vara bra
skolor. Pedagogisk utveckling och mångfald ska uppmuntras i alla skolor. Barn och
ungdomar är olika – och det finns många sätt att lära.
Visionen om en skola för alla utmanas idag av borgerlig sorteringsskola med en tidig
uppdelning av elever. Vi vill ha en skola som ger alla barn och ungdomar samma chans till
goda kunskaper. Vi vill se tydliga krav och förväntningar, bättre stöd och mer uppföljning.
Skolan ska vara tydlig med kraven och förväntningarna och ge det stöd och den hjälp man
som elev behöver för att nå målen.
Lugn och ro och respekt för varandra krävs när alla elever ska lära. Grunden för en god
lärandemiljö är att eleverna har lust till lärande och inflytande över sin vardag. Skolans
värdegrundsarbete är därför avgörande för framgång. Karlskronas bildningsväsende står på
demokratisk och humanistisk grund. Människors lika värde och demokratiska okränkbarhet
ska genomsyra all verksamhet och prioriteras före allt annat.
I Karlskronas skolverksamheter ska alla elever ges reellt inflytande över sitt lärande och
sin skolgång.
Skolplanen beskriver den politiska visionen om skolan samt vad vi vill att skolan ska
utveckla under perioden. Med begreppet skola menar vi den samlade verksamheten inom
barn- och ungdomsnämnden, dvs förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola.

Skolan ska vara likvärdig oavsett var den finns, men för att ge utrymme för kreativitet och
lokalt inflytande kan, och får, utvecklingsarbetet se olika ut i rektorsområdena. Skolplanen
tar sitt avstamp i det goda arbete som pågår i verksamheten.
Vi ska förankra de demokratiska värderingarna
Skolan är viktig för kommunens invånare. I samarbete med hemmen ska skolan verka för
att barn och ungdomar stärks, utvecklas och ges en god grund för att formulera sina
drömmar och möjlighet att förverkliga dem. Alla vuxna, både i och utanför skolan, har ett
gemensamt ansvar för att förmedla, förankra och värna om de demokratiska värderingarna.
Vi ska se möjligheter istället för hinder
I Karlskrona ska vi se möjligheter istället för hinder. Barns och ungdomars nyfikenhet och
vilja är en av Karlskrona kommuns största tillgångar. Konsekvenserna av de beslut som
fattas av barn- och ungdomsnämnden ska beskrivas i enlighet med Barnkonventionen.
Mobbning och rasism ska inte tolereras
Alla barn och ungdomar är olika och ska utifrån sina skilda förutsättningar och egenskaper
ges möjlighet till personlig utveckling. I Karlskronas skolor ska det finnas en nolltolerans
mot mobbning och rasism.
Vi ska arbeta för jämställdhet
Vi vill medverka till att skapa förskolor, fritidshem, familjedaghem och skolor som
genomsyras av principen att flickor och pojkar har samma förutsättningar att utveckla
förmågor och intressen utan begränsningar. Målet är att alla i förvaltningen ska ha
kunskaper som ger ett jämställdhetsperspektiv i arbetet.
Ständiga förbättringar
Viktiga ledord för oss i denna skolplan är ständiga förbättringar. Med det menar vi att varje
enhet och varje individ kan visa att man ständigt blir bättre på lärande och på att lära. Till
hjälp i detta arbete ska ett löpande utvärderingsarbete av kunskaper, färdigheter och
attityder göras, ställda i relation till läroplanernas mål.
Föräldrarna
Föräldrarna har huvudansvaret för sina barn och ska uppmuntras att aktivt delta i
skolarbetet. I syfte att betona och understryka föräldrarnas ansvar vill vi införa ömsesidiga
överenskommelser eller förväntansdokument för skolans personal, för föräldrar och för
elever. Detta för att tydliggöra respektive “aktörers” uppgift och ansvar.

Lärande och utveckling
Skolan i Karlskrona kännetecknas av god kvalitet, med ständiga förbättringar som bidrar
till att förbättra barns villkor för lärande och egen utveckling. Detta framgår inte minst av
skolverkets inspektion samt kvalitetsmätningar som genomförts de senaste åren.

Alla ska känna till målen i läroplaner och kursplaner
Skolan ska med jämna mellanrum informera barn och föräldrar om barnets utveckling.
Utvecklingssamtalen har här en viktig roll. Informationen till barn och elever och föräldrar
ska handla om hur barnet har utvecklats i förhållande till målen i läroplaner och kursplaner.
Detta ska leda fram till en framåtsyftande individuell utvecklingsplan. Alla elever har rätt
att få en individuell utvecklingsplan Planen ska visa vilka ytterligare insatser som behövs
för att barnet ska nå målen för utbildningen och vad lärare, barn och föräldrar tillsammans
kommit överens om. Målet ska vara att alla barn och föräldrar känner till vad eleven ska
uppnå enligt läroplaner och kursplaner. Stöd, i den form som bedöms lämplig, ska sättas in
så tidigt som möjligt för barn som riskerar att inte nå målen.
Alla ska få sina kunskaper dokumenterade
Även om inte alla elever når de kunskaper de behöver för att få ett slutbetyg från
grundskolan betyder inte det att de saknar kunskaper. Det är viktigt att även dessa elever
får sina insatser och kunskaper dokumenterade. Skolan ska utfärda skriftliga omdömen för
varje elev som inte når målen i ett eller flera ämnen eller ämnesblock i grundskolans år 9.
Det skriftliga omdömet ska styrka den arbetsinsats eleven har gjort och vilka kunskaper
eleven har. Av omdömet ska också framgå vilka stödåtgärder som satts in. Detta är viktigt
inte minst vid övergången till gymnasieskolan och för att de lärare som tar emot en elev
där ska kunna ge rätt stöd. Även elever som avbryter ett språkval före år 9, så att betyg inte
kan sättas enligt kursplanen, ska få ett skriftligt omdöme. Det skriftliga omdömet ska även
omfatta elevens utveckling och sociala kompetens.
Kompetensutveckling för personalen
All personal är viktig och betydelsefull för att barns hela dag ska vara trygg och
utvecklande. Pedagogerna måste vara rustade för såväl den traditionella uppgiften som
utbildare, som den som vägledare och fostrare. Prestationer och ansvarstagande utöver det
vanliga ska uppmärksammas. Kompetensutveckling för personalen är av avgörande
betydelse för att skolan på ett framgångsrikt sätt ska kunna fullgöra sin viktiga
samhällsuppgift. Den måste innefatta både rollen som utbildare och som fostrare.
Personalen måste ges utvecklingsmöjligheter. Skolan ska ha möjlighet att kunna erbjuda
varierande arbetsuppgifter i uppdraget för att ta tillvara kompetens och drivkraft och ge
möjlighet till utveckling.

Uppdraget
Nedan beskriver vi den grundsyn som vi vill ska råda inom barn- och ungdomsnämndens
verksamheter i Karlskrona.
Normer och värden
En helhetssyn på kunskap och lärande innebär att skolans uppgift både är att utveckla
elevernas kunskap och att främja den personliga utvecklingen.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de grundläggande värdena. Allt arbete ska
genomsyras av dessa. Detta innebär att alla som arbetar för och i skolan måste dela den
värdegrund som uttrycks i läroplanerna och i FN:s barn konvention.
Skolan är en förberedelse för det vuxna livet i flera avseenden. Verksamheten får dock inte
enbart fokusera på framtiden utanför skolan. Det dagliga arbetet ska upplevas som
meningsfullt för varje elev - det ska vara roligt och kännas lustfyllt.
Varje skola bör stimulera en ständig diskussion om könsroller och rådande
könsmaktsordning och få samtliga elever intresserade och medvetna om allas lika värde
och rättigheter.
All form av diskriminering och kränkande behandling som grundar sig på sexism och kön
ska särskilt uppmärksammas och motverkas.
Lärande och utveckling
Verksamheten, resurser, organisation, arbetssätt och arbetsformer ska anpassas efter
elevernas behov.
Alla barn ska stimuleras att utveckla sina kunskaper utöver uppnåendemålen. Barns och
elevers starka sidor ska uppmärksammas och utvecklas. Verksamheten ska präglas av
omsorg om varje barn.
Förebyggande arbete som syftar till att alla känner trygghet, trivsel och arbetsglädje ska ses
som en viktig del i en lärande, stressfri miljö.
Alla barn ska stimuleras till att finna lust till att utöva och ta del av någon form av kulturell
och kreativ aktivitet.
Barnen ska ges förståelse om nödvändigheten av aktivt miljöarbete och om hur det hållbara
samhället skapas.
Utvecklingen av skolbiblioteken som en integrerad del i undervisningen ska fortsätta.
Ansvar och inflytande
Varje barn är unikt och alla är olika och behöver olika lång tid för sitt lärande
Förutsättningar ska skapas för individuellt lärande utifrån enhetens egna metodval.
Varje barn ska även fortsättningsvis ges en självklar möjlighet att planera och utvärdera sitt
egna lärande och egen utveckling i individuella utvecklingsplaner.
Elever ska stimuleras till val som bryter mot traditionella könsmönster.
Samarbete med hemmet
Föräldrarna och skolan har ett gemensamt ansvar för att skapa de bästa förutsättningarna
för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Genom de individuella utvecklingsplanerna ska vårdnadshavarna även fortsättningsvis ges
insyn och delaktighet i barnens lärande och utveckling.
Alla initiativ till besök, kontakter och aktivt deltagande från vårdnadshavarna ska
uppmuntras.
Övergång och samverkan
Alla barn ska vara allas angelägenhet, så att de blir sedda och delaktiga. Samarbetet mellan
personal är nödvändigt för att skolan ska lyckas i sitt uppdrag. Samarbete ger styrka och
ökad kompetens.
All personal har ansvar för att uppmärksamma och hjälpa barn i svårigheter som kan
påverka skolarbetet och den egna utvecklingen negativt.

Omvärlden
Verksamheten ska bedrivas så att sambanden mellan skolan, arbetsliv och samhälle blir
tydligt för eleverna.
Barn- och ungdomar i Karlskrona ska få kännedom om såväl det egna som andras
kulturarv.
Samverkan mellan kulturverksamheter i kommunen, såsom föreningar, teatrar, museer
liksom konst- och musikutövare ska ge alla elever ett rikt utbud av kultur under sin skoltid.
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2007.335 006
BUN
Centrala förv
Rektorer
Rektorsass
Intendenter
Adm centrum
SV-grupp
Massmedia
Nämndsekr
KKC
Resurscentrum
Psilander Graf.
Info-enheten
Receptionen
Akten

§ 106
Förslag till sammanträdesplan för år 2008
Arbetsutskottet förelades vid sammanträde den 16 augusti 2007 förslag till
sammanträdesplan för nämnden avseende år 2008.
Arbetsutskottet biträder förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer föreliggande förslag till sammanträdesplan
för barn- och ungdomsnämnden år 2008.
______________
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§ 107
Kurser och konferenser
Deltagarna
I Bergström

Ordföranden meddelar att vissa av de konferenser som nämnden tidigare
tagit beslut om kommer upp till förnyad prövning vid augustisammanträdet.
-----------------------Efter förnyad prövning beslutar barn- och ungdomsnämnden
att Birgitta Gamelius (m) och Siv Holmberg (s) får delta i konferensen
Bra mat i förskolan och skolan i Lund den 19 september 2007
att Pernilla Persson (c) och Margareta Olin-Mattsson (c) får delta i
konferensen NTA-seminarium den 16 oktober 2007 i Stockholm
att Åsa Gyberg-Karlsson (v) och Eva-Britt Dahlström (s) får delta
i Alkoholkommitténs konferens Dags för barnen den 10 september 2007 i
Karlskrona.
Konferensen Skolan brinner utgår.
Landskrona kommun inbjuder till internationell skolkonferens den 24 september
2007 Success through effort and determination.
Barn- och ungdomsnämnden medger två ledamöter att delta i konferensen.
Anmälan skall ske till Ingrid Bergström.
_______________
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§ 108
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2007.227 290
§ 148
Investering i förnyelse av storköksutrustning vid Spandelstorpsskolan.

Kommunfullmäktige

2007.308 040
§ 91
Förslag till kommunalt konkurrensprogram.

Kommunfullmäktige

2007.309 106
§ 106
Svar på motion om medborgarkontrakt.

Kommunfullmäktige

2007.187 102
§ 71
Kommunala val
Emina Cejvan (m) utses till ersättare i
barn- och ungdomsnämnden efter
Sofia Westerberg Moestedt.
Patrik Stjernbrodd (m) utses till ersättare
efter Peter Graucob.

Kommunfullmäktige

2006.444 611
§ 93
Svar på motion om skärpt krav på
simundervisning.

Kommunfullmäktige

2007.305 420
§ 99
Miljöbokslut 2006.

Kommunfullmäktige

2006.223 042
§ 100
Delårsbokslut för Karlskrona kommun,
Moderbolagskoncernen samt sammanställd redovisning den 30 april 2007.

Kommunfullmäktige

2007.78 005
§ 107
Svar på motion om skolportalen som verktyg för ökad delaktighet och ökat inflytande
för barn och ungdomar.
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forts § 108
Kommunfullmäktige

2007.306 042
§ 101
Förslag till direktiv för treårsbudget 20082010.

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2007.276 290
Tillsynsprotokoll över inspektion av
Gomorronsols förskola.

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2007.277 290
Tillsynsprotokoll från inspektion av
Thunells förskola.

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2007.278 290
Tillsynsprotokoll från inspektion av
Havgårdens förskola.

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2007.279 290
Tillsynsprotokoll från inspektion av
Borgmästarens förskola.

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2007.280 291
Tillsynsprotokoll från inspektion av
Sunnadalsskolan.

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2007.282 291
Tillsynsprotokoll från inspektion av
Nättrabyskolan.

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2007.286 291
Tillsynsprotokoll från inspektion av
Verköskolan.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2007.289 214
Yttrande över planförslag - ändring av
detaljplan för Karlskrona 6:50, Järavägen.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2007.290 214
Yttrande över planförslag - ändring av
detaljplan för Bastasjöområdet.
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forts § 108
Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2007.301 214
Yttrande under samrådsskedet över
detaljplan för Spandelstorps 5:4,
Västra Gärde II.

Till Samhällsbyggnadsförvaltningen

2007.310 214
Yttrande under samrådsskedet över detaljplan för Ingenjören 4, Campus Blå Port.

Erik Björnberg

2007.188 046
Enligt stadgarna i Karlskrona skolväsendes
samfond för lärare och rektorer, översändes
reseberättelse från resa till Gotland med
anledning av Carl von Linné 300 år.

Sturköskolans föräldrastyrelse

Protokoll från sammanträde den 28 maj
2007.

--------------------Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas till
protokollet.
_______________
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§ 109
Information delrapport lokalutredningen
Sammanträdet avslutas med information till nämndens ledamöter om delrapport
till pågående lokalutredning.
_______________

26 september 2007

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 26
september 2007
§ 110

Aktuell information
- Redovisning av sjuktal/personalnyckeltal tertial 2 år 2007
- Köredovisning
- Lokalbehovsutredning för barn- och ungdomsförvaltningen
- Kvalitets- och kostnadsjämförelser i förskolan – utgår
- Kommunal satsning Kunskap och kvalitet = K2 – utgår

§ 111

Delegeringsärenden

§ 112

Delårsbokslut januari – augusti 2007

§ 113

Ansökan om bidrag till enskild förskola i Lyckeby
Ärendet utgår

§ 114

Ansökan om bidrag till enskild förskola i Bastasjö

§ 115

Delegation åt arbetsutskottet att öppna förskoleavdelningar

§ 116

Förslag om införande av en skolvalsmodul i Karlskrona
Ärendet utgår.

§ 117

Lärarlyftet – lärarfortbildning

§ 118

Yttrande över motion om kommunal förskola på Hasslö

§ 119

Val av ersättare i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

§ 120

Kompletteringsval av kontaktpolitiker

§ 121

Övriga ärenden
- Redovisning av förskolor, skolor och fritidshem med annan
huvudman

§ 122

Meddelanden

___________
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Plats och tid

Barn- och ungdomskontoret, Kommunstyrelsens sessionssal
kl 08.30 – 12.05

Beslutande

Johan Elofsson (m)
Patrik Hansson (s)
Birgitta Gamélius (m)
Patrik Magnusson (m)
Anna Ekström (fp)
Jeanette Petersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Roland Andréasson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

Tjänstgörande ersättare

Eva Ottosson (m)
Åsa Thelning (fp)
Margareta Olin-Mattsson (c)
Ann-Louise Rosell (s)
Eva Henningsson (s)
Per Björklund (sd)

tf ordförande
2:e vice ordförande

fr o m kl 09.25 § 111

t o m § 110

Ersättare

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

fr o m § 111

Tjänstemän

Per Olsson
Anja Eklund
Henrik Lindgren
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Magnusson Larsson
Anita Ottosson
Lena Dehlin
Ingrid Bergström
Eva Karlsson

barn- och ungdomschef
utvecklingschef
administrativ chef
planeringschef
ekonomichef
PA-chef
pedagogisk samordnare
personalsekreterare
nämndsekreterare
nämndsekreterare

Utses att justera

Patrik Hansson

Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2007-10-09 kl 08.00
Underskrifter

Sekreterare

__________________________________

Ordförande

__________________________________

Justerare

__________________________________

Paragrafer 110-122
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_________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2007-10-09
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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§ 110
Aktuell information
2007.360 026
L Dehlin
I Bergström
Akten

1.

Sjuktal/personalnyckeltal tertial 2 2007

Lena Dehlin redovisar sjuktal/personalnyckeltal tertial 2 år 2007.
Redovisade nyckeltal omfattar perioden december t o m juli och en jämförelse
åren 2005, 2006 och 2007.
Följande redovisas
- antal anställda
- antal årsarbetare
- timanställda, arbetad tid i årsarbetare
- genomsnittlig sysselsättningsgrad
- övertid/fyllnadstid tim/anställd
- sjukdagar per anställd/kön
- sjukdagar per anställd/ålder
- sjukdagar per anställd/frånvarointervall
- sjukdagar per kategorier.
Lena Dehlin konstaterar att antal årsarbetare ökat, timanställda gått ner och att
genomsnittlig sysselsättningsgrad är ganska konstant liksom övertid/fyllnadstid.
Antalet sjukdagar har minskat något.
Arbetsutskottet önskar en fördjupad redovisning av orsaker och åtgärder/insatser
avseende sjukdom vid ett senare tillfälle.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_______________
2007.167 611

S Ohlsson
Akten

2.

Köredovisning

Solvig Ohlsson informerar om att placeringsarbetet pågår och är i ett intensivt skede.
I nuläget har ca 20 barn ej kunnat erbjudas placering. Av dessa har ett antal valt
att vänta på önskad förskola.
Frågor ställes om Hasslö förskola och eventuella planer på utbyggnad.
Solvig Ohlsson meddelar att förvaltningen fått uppdraget att se över möjligheter till
lokalisering av en kommunal förskola på Hasslö.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
________________
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forts § 110
20097.361 609
S Petersson
A Ottosson
I Bergström
Akten

3.

Kvalitets- och kostnadsjämförelser i förskolan

Informationen utgår. Redovisningen kommer att ges vid nämndens
oktobersammanträde.
________________
4.

Kommunal satsning Kunskap och Kvalitet = K2

Informationen utgår. Redovisningen kommer att ges vid nämndens
oktobersammanträde.
__________________
L-gruppen
I Bergström
Akten

5.

2007.384 611
Lokalbehovsutredning för barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsnämndens ordförande har gett barn- och ungdomsförvaltningen i
uppdrag att se över förvaltningens totala lokalbehov och skolstruktur. Utredningens
syfte är att utifrån de budgetdirektiv som givits för 2008, ta fram ett förslag som kan
möta de framtida behoven och ge de bästa förutsättningarna för en god kvalitet och
utveckling av skolan.
Tre tydliga faktorer har påverkat elevantalet i de kommunala skolorna under de
senaste åren. Dessa är expansionen med helt nya bostadsområden, demografin med
färre barn i skolåldern och elevernas fria skolval.
Förändringarna innebär att 18 Mkr måste sparas inom de kommunala skolorna år
2008. Summans storlek gör det omöjligt att endast ta bort mindre delar i hela
verksamheten utan att riskera kvaliteten. En sådan åtgärd skulle också innebära större
personalneddragningar.
Förslaget till strukturförändringar ger i stället ekonomiska besparingar genom att
hela eller delar av fastigheter kan lämnas. Utredningen omfattar skolstrukturen från
förskoleklass till år 9 i de kommunala skolorna. Utredningen har också tagit hänsyn
till friskolornas ansökningar till skolverket om utökning av verksamheten.
På samtliga skolor med år F-6 kommer också fritidshemsverksamheten att påverkas.
I utredningen har tagits hänsyn till framtida underhållsbehov för enskilda skolor.
Även kommunens befolkningsprognos fram till år 2016 har använts som
beräkningsunderlag för elevantalet.
I Karlskrona finns fem friskolor. Dessa har ökat successivt och läsåret 2007/08
går sammanlagt 1085 elever i friskolorna. Om skolverket beviljar inkomna
ansökningar kommer denna siffra att ligga på drygt 1800 elever, dvs mer än 25%
år 2010/11.
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Verksamhetsaspekter på varje enskild skola redovisas samt personalkonsekvenser.
De förslag som redovisas i utredningen leder till en förändrad skolstruktur där
lokalerna kan utnyttjas på ett effektivare sätt. Nedläggningen av vissa skolor och
omflyttningar beräknas ge en besparing på 10 840 000 kr vilket inkluderar hyror,
elevbidrag och skolskjutskostnader.
Förändringsåtgärderna omfattar Trossö samverkansområde, Sunnadals
rektorsområde, Rödeby samverkansområde, Jämjö samverkansområde, Nättraby
rektorsområde, Rosenholms rektorsområde samt Lyckeby samverkansområde.
I utredningen läggs besparingsförslag beträffande
- Aspöskolan – besparing 370 000 kr
- Tullskolan – besparing 4 200 000 kr
- Backaboskolan – besparing 810 000 kr
- Strömsbergs skola – besparing 2 300 000 kr
- Skrävle skola – besparing 540 000 kr
- Torhamns skola – besparing 550 000 kr
- Sturkö skola – besparing 1 470 000 kr
- Hasslö skola – besparing 600 000 kr
För Lyckeby samverkansområde redovisas två alternativ. Alternativ 1 är ett förslag
med mer ekonomisk utgångspunkt medan alternativ 2 är ett mer utvecklingsorienterat förslag.
Med anledning av föreliggande lokalbehovsutredning har en arbetsmiljökonsekvensbeskrivning arbetats fram, som omfattar de arbetsmiljökonsekvenser som i nuläget
kan överblickas.
Arbetsmiljökonsekvensbeskrivningen omfattar
- personalkonsekvenser
- principer för hantering av personal
- riskbedömning
- åtgärder
- information om lagstiftning, policies m m som reglerar hantering vid uppkommen
övertalighet.
Ordföranden uppdrar åt förvaltningen att göra en översiktlig statistik över hur stort
elevantal som ryms på varje skolenhet.
Patrik Hansson (s) önskar ytterligare information om tidigare insatser som gjorts för
att anpassa organisationen.
Åsa Gyberg-Karlsson (v) önskar en barnkonsekvensbeskrivning, arbetsmiljökonsekvensbeskrivning samt miljökonsekvensbeskrivning.
Ordföranden tackar för informationen.
Ärendet återkommer till nämnden under hösten 2007.
_________________
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§ 111
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Beslut om lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare
vid Lyckebyskolan under tiden 2007-08-20 – 2007-12-31.

2007.5 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare
vid Wämöskolan under tiden 2007-08-01 – 2007-12-31.

2007.5 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare
vid Skärets förskola under tiden 2007-09-01 – 2007-10-31.

2007.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid Skogsgläntans förskola under tiden 2007-09 01 –
2007-10-31.

2007.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledaransvarig vid Gullvivans förskolan under tiden
2007-09-01 – 2007-10-31.

2007.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid Nättrabyskolan under tiden 2007-09-21 –
2007-12-31.

2007.5 024

Beviljad ledighet mer än 10 dagar (2007-09-17 -2007-10-01)
för flicka i år 4 vid Nättrabyskolan.
Beviljad ledighet mer än 10 dagar (2007-09-28 – 2007-10-12)
för pojke i år 4 vid Jändelskolans rektorsområde.
Beviljad ledighet mer än 10 dagar (2007-09-28 – 2007-10-12)
för flicka i år 6 vid Jändelskolans rektorsområde.
Beslut om mottagning av flicka i gymnasiesärskolan.
Beslut om mottagning av flicka i gymnasiesärskolan.
Avslag på begäran om inskrivning av pojke i särskolan.
Inskrivning av pojke i särskolan.
Begäran om inskrivning av elev i särskolan.
Beslut: Mottages på försök höstterminen 2007.
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Beslut om ledighet för pojke i särskolan under tiden
2007-09-12 – 2007-09-26.
Beviljad ledighet för flicka i år 8 vid Jändelskolan under tiden
2007-10-22 -2007-11-02, 2007-11-15 – 2007-11-16, 2007-11-30 –
2007-12-04, 2007-12-10 – 2007-12-14, 2007-12-18 – 2007-12-21.
Totalt 24 dagar. Tidigare beviljad ledighet 8 dagar.
Beviljad ledighet för pojke i år 2 vid Jändelskolans rektorsområde
under tiden 2007-10-08 – 2007-10-22, 11 dagar.
Beviljad ledighet för flicka i år 4 vid Jändelskolans rektorsområde
under tiden 2007-10-08 – 2007-10-22, 11 dagar.
Beviljad ledighet för pojke i år 7 vid Nättrabyskolan under tiden
2007-09-19 – 2007-10-05.
Beviljad ledighet för flicka i år 9 vid Nättrabyskolan under tiden
2007-11-19 - 2007-12-05.
Beviljad ledighet för pojke i år 7 vid Nättrabyskolan under tiden
2007-10-08 – 2007-10-23.
Beviljad ledighet för pojke i år 3 vid Nättrabyskolan under tiden
2007-09-14 – 2007-09-28.
Beviljad ledighet för flicka i år 2 vid Jämjö västra rektorsområde
under tiden 2007-10-18 – 2007-11-02, 12 dagar. Tidigare
ledighet 2 dagar.
Beviljad ledighet för flicka i år 5 vid Ramdala skola under tiden
2007-11-22 – 2007-12-07, 12 dagar.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________
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P Olsson
S Petersson
Kommunstyr.
Rapport
Akten

§ 112
Delårsbokslut januari – augusti 2007

2006.223 042

Allmänt
Driftbudgeten omsluter för närvarande 940,2 Mkr varav kommunbidrag
852,3 Mkr och övriga externa och interna intäkter 87,9 Mkr.
Till 12 rektorsområden med förskola - grundskola har enligt resursfördelningen
delats ut 618,5 Mkr.
Ekonomiskt utfall 2006
Barn- och ungdomsnämnden disponerade en nettobudget om 799,4 Mkr 2006.
Bokslutet för 2006 visade en negativ budgetavvikelse om 0,1 % eller motsvarande
-0,8 Mkr.
De största avvikelserna finns inom verksamheterna barnomsorgsavgifter, inkomstkontroll, avskrivningar, särskolan och investeringsprojekt.
Rektorsområdena uppvisade sammantaget ett positivt resultat mot budget om 1,2
Mkr.
Investeringsutrymmet under 2006 var 7,95 Mkr av vilket 6,9 Mkr har nyttjats.
De återstående investeringsmedel, 1 Mkr har överförts till 2007 och avser medel
till utrustning och inventarier i under året nyöppnade förskolor.
Under 2006 har nämnden i olika EU-stöd fått 1,6 Mkr.
Förskola
Behovet av fler platser i förskoleverksamheten har fortsatt att öka under 2007. Totalt
har förskoletimmarna ökat med 340 000 timmar jämfört vid samma period 2006.
Antalet förskolebarn har ökat med ca 170 barn.
Utökning av förskolor har bl.a. gjorts genom etablering eller utökning av
förskoleavdelningar i Spjutsbygd, Spandelstorp, Ramdala, Rödeby och Nättraby.
Den enskilda förskoleverksamheten har under 2007 bl a utvidgats med en Walldorfförskola på Hästö samt en avdelning vid Blå Port i drift av Tant Grön AB. Ytterligare
mindre utökningar har gjorts inom befintliga verksamheter runt om i kommunen.
Under 2007 har nybyggda eller tillbyggda förskolor öppnats i Spjutsbygd,
Rosenholm, Rödeby och Nättraby.
Inför kommande år ses ett fortsatt ökat behov av förskoleplatser. Under förutsättning
att nuvarande andel barn placerade i förskoleverksamheterna kvarstår och att
snittiden per barn ligger på samma nivå som i dag behövs ca 200 nya platser (12
helårs-avdelningar) i början av 2008.
Grundskola
Den kommunala grundskolan år F – 9 har sedan 2006-08-31 minskat med 365 elever
medan friskolornas elevtal har ökat med 195 elever. Demografiskt har elevunderlaget
minskat med 170 elever.
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Under 2007 sker en utökning av antalet fristående skolor. Piggelinen startar i form av
en F- 5 skola hösten 2007. Friskolan Musikugglan utökar sin skolstruktur till att bli
tvåparallellig.
Under året har förvaltningen arbetat med en lokalutredning som under hösten
kommer att föreslå strukturella förändringar inom den kommunala grundskolan.
Prognos för 2007- +/-0 Mkr
En samlad bedömning är att förvaltningens resultatprognos slutar på ett nollresultat
mot budget.
De medel som avsattes av fullmäktige, 12 Mkr, samt den reserv om 8 Mkr som fanns
avsatt under kommunstyrelse har tagits i bruk till den demografiska utbyggnaden
inom förskolan. Under hösten fanns ytterligare behov av utökning av förskoleplatser
för vilket fullmäktige beslutade om en ramförstärkning under 2007 på 4,1 Mkr.
För att balansera 2007 års budget har de ökade intäkterna från föräldraavgifter samt
effekten av den under året genomförda inkomstkontrollen av barnomsorgsavgifter
använts till dels 2006 års helårseffekter samt till utökningen av de fristående
verksamheterna.
Även den reserv om 4 Mkr som nämnden avsatt som säkerhetsmarginal har nämnden
upplöst för att täcka tillkommande kostnader som uppkommit sedan internbudget
fastlades. Bland de kostnader som tillkommit kan exempelvis nämnas höstens
friskoleavgångar och ökade IT-kostnader.
Rektorsområdena bedöms sammantaget uppvisa ett nollresultat jämfört med budget.
Investeringar
Investeringsbudgeten enligt budgetbeslut är på totalt 6,9 Mkr. Till detta kommer
1 Mkr som inte utnyttjades under 2006 för utrustning/inventarier till förskolor som
öppnats senare än beräknat. För den utbyggnad som sker under 2007 inom förskolan
har ytterligare investeringsmedel, 1,8 Mkr, överförts till nämndens investeringsbudget från reserv under kommunstyrelse till utrustning och inventarier.
Av nämndens periodiserade investeringsbudget på 6,9 Mkr till augusti månad har
4,8 Mkr använts.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

godkänna delårsbokslut för januari – augusti 2007

att

överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2007 till kommunstyrelsen
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att

godkänna delårsbokslut för januari – augusti 2007

att

överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2007 till kommunstyrelsen.

______________
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P Olsson
S Petersson
I Bergström
Akten

§ 113
Ansökan om bidrag till enskild förskola i Lyckeby
Lyckå Församling har i skrivelse 2007-08-14 till barn- och ungdomsnämnden ansökt
om bidrag till förskoleverksamhet för 2 avdelningar motsvarande 1360 veckotimmar.
Tillstånd att bedriva förskoleverksamhet har redan beviljats.
Jäv
Birgitta Gamelius (m) anmäler jäv vid beslutssammanträdet.
Yrkande
Patrik Hansson (s) yrkar att ärendet utgår pga jävsituationen.
Beslut
Ordföranden beslutar att ärendet utgår ur dagens sammanträde och återkommer
vid nämndens oktobersammanträde.
_______________

26 september 2007 12

2007.27 631
P Olsson
§ 114
S Petersson
Ansökan om bidrag till enskild förskola i Bastasjö
K-na Montessori
Akten
Karlskrona Montessorifriskola AB har i skrivelse till barn- och ungdomsförvaltningen ansökt om bidrag till förskoleverksamhet för 4 avdelningar i
Bastasjö med start våren 2008.
Tillstånd att bedriva förskoleverksamhet har hanterats separat.
Barn- och ungdomsförvaltningen bedömer förskolebehovet som stort i Bastasjö
i och med det att området exploateras ytterligare. Kostnaderna inryms i den
ramutökning om 15 Mkr som barn- och ungdomsnämnden erhållit för
förskoleutbyggnad 2008 enligt budgetdirektiven.
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja bidrag till Karlskrona Montessorifriskola AB för 4 förskoleavdelningar
i Bastasjö med start våren 2008.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens septembersammanträde.
------------------------Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar återremiss av ärendet för vissa klarlägganden från
tekniska förvaltningen.
Patrik Magnusson (m) och Per Björklund (sd) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar återremiss av ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om ärendet skall avgöras idag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att så skall ske.
Votering
Nämnden godkänner följande voteringsordning: Den som önskar att ärendet skall
avgöras idag röstar ja, den som önskar en återremiss röstar nej.
Följande röstar ja: Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius (m), Patrik Magnusson
(m), Anna Ekström (fp), Eva Ottosson (m), Åsa Thelning (fp), Margareta OlinMattsson (c), Per Björklund (sd).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Eva-Britt Dahlström
(s), Roland Andréasson (s), Lisbeth Bengtsson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v),
Ann-Louise Rosell (s).
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Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutat att ärendet
skall avgöras idag.
Ordföranden ställer därefter proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget
att bevilja bidrag till Karlskrona Montessorifriskola AB för 4 förskoleavdelningar
i Bastasjö med start våren 2008.
_______________
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2007.387 002
P Olsson
S Ohlsson
S Pettersson
I Bergström
Akten

§ 115
Delegation – beslut till arbetsutskottet om öppnande av förskoleavdelningar
Förvaltningschefen tar upp frågan om delegering av beslut att öppna förskoleavdelningar inom budgetram.
Beslutsförslag
Frågan återkommer till barn- och ungdomsnämnden för beslut i nämnden
septembersammanträde.
------------------Tjänstemannaförslag
Förvaltningschefen föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar
att under 2007 delegera till arbetsutskottet att fatta nödvändiga beslut för att
kunna öppna förskoleavdelningar inom ekonomisk ram.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_________________
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2007.363 005
P Olsson
H Lindgren
S Ohlsson
I Bergström
Akten

§ 116
Förslag till införande av en skolvalsmodul i Karlskrona kommun, barn och
ungdomsförvaltningen
Ärendet utgår för vidare beredning och återkommer till nämndens oktobersammanträde.
______________
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A Eklund
E MagnussonLarsson
Akten

§ 117
Lärarlyftet - lärarfortbildning
Regeringen avsätter ca 2,8 miljarder kronor under 2007-2010 för fortbildning av
lärare.
I den nationella utvärderingen av grundskolan (NU-03), som genomförts av
Skolverket, framkommer att elevers ämneskunskaper försämrats i flera
avseenden jämfört med motsvarande studie åren 1992 och 1995.
Forskning och utvärderingar visar att lärares kompetens är en viktig faktor för
elevers resultat.
För att vända den negativa utvecklingen i skolan avser regeringen att ge stöd till
lärares fortbildning. Fokus skall ligga på att förstärka lärares ämnesteoretiska och
ämnesdidaktiska kompetens, men också annan relevant fortbildning som främjar
elevernas måluppfyllelse.
Under den tid som lärare är tjänstlediga för studier erhåller man 80 procent av sin
lön. Staten står för 70 procent och huvudmannen för 30 procent av den lön som
läraren får under tjänstledigheten.
Kurser som vänder sig till lärare som undervisar i förskoleklassen samt
årskurserna 1-6 i obligatoriska skolformerna skall företrädesvis avse 15
högskolepoäng (motsvarande en halv termins studier). Kurser för övriga lärare
skall företrädesvis avse 30 högskolepoäng (motsvarande en hel termins
studier).
Den upphandlade fortbildningen beräknas sättas igång senast vårterminen
2008. Det är dock möjligt att söka befintliga universitets- och högskolekurser
redan under höstterminen 2007.
Ytterligare satsningar
Inom ramen för Lärarlyftet kommer även följande satsningar att göras
•
Fortbildning för sfi-lärare
•
Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL) – genomförs av
åtta högskolor
•
Forskarutbildning
•
Utbildning i specialpedagogik för specialpedagoger och behöriga lärare
Förutsättningar och riktlinjer för Barn- och ungdomsförvaltningen
Statsbidragets storlek, i kronor räknat, är i dagsläget inte känt. Efter kontakt med
Skolverket så görs bedömningen att Karlskrona kommun skulle kunna erhålla ca 3
tkr per betygspoäng vilket i så fall skulle innebära 972 tkr för lärare i de tidiga åren
samt 792 tkr för lärare i de senare åren (inkluderar lärare inom utbildningsförvaltningen).
Under september månad har Skolverket intentionen att ge information om
statsbidragets storlek .
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Finansiering 2008
Den finansiering som i lärarlyftet krävs av Karlskrona kommun bedöms kunna ingå
som en del i den kunskapssatsning som barn- och ungdomsnämnden beskriver i sitt
budgetförslag. Förutsättning för att så skall kunna ske är att dessa medel, 6 Mkr,
år 2008 tillförs nämndens ram från fullmäktige.
Anställningsförmåner vid deltagande i Lärarlyftet
Det är arbetsgivaren som avgör om och hur man väljer att delta i Lärarlyftet.
Arbetsgivaren beviljar ledighet och arbetstagaren får för den tid hon/han är ledig
behålla 80% av sin lön.
Studierna i Lärarlyftet är semester- och ferielönegrundande.
Mot bakgrund av att Skolverket under vissa förutsättningar har möjlighet att kräva
tillbaka utbetalat statsbidrag av arbetsgivaren, kommer en överenskommelse om
eventuell återbetalningsskyldighet att biläggas beslutet om ledighet.
Inom ramen för Lärarlyftet finns ingen skyldighet för arbetsgivaren att ersätta andra
kostnader, varför det föreslås att kostnader för resor och kurslitteratur bekostas av
respektive lärare som deltar i fortbildningen.
Urval och prioriteringar
Det är huvudmannen som prioriterar och beslutar om vilka lärare som får delta i
fortbildningen med lönebidrag.
Höstterminen 2007 föreslås att förvaltningens ledningsgrupp hanterar och beslutar
om inkommande intresseanmälningar som kommer in. Därefter kommer förvaltningen att involvera rektorerna i urvalsprocessen.
Fortbildningens innehåll kommer delvis att styras av regeringens direktiv, den
kunskap som Skolverket har kring måluppfyllelse och huvudmännens önskemål.
Fokus ska ligga på att stärka lärares ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska
kompetens, men också annan relevant fortbildning som främjar elevernas
måluppfyllelse kan bli aktuell.
Det är viktigt att prioriteringar kring fortbildningens innehåll även görs på det lokala
planet.
Inom barn och ungdomsförvaltningen kan den skolplan som beslutades i barn- och
ungdomsnämnden 2007-08-29 ge vägledning för prioriterade ämnesområden :
•
•
•

Svenska, där läs- och skrivutveckling och svenska som andraspråk ingår
Språkutveckling och modersmålsundervisning
Matematik
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Från förvaltningens sida föreslås att komplettera med:
•
•

Specialpedagogik
Naturvetenskapliga ämnen

Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att godkänna ovanstående förutsättningar och riktlinjer för lärarfortbildning inom
”Lärarlyftet”
-------------------------Yrkanden
Patrik Magnusson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Per Björklund (sd) yrkar ändring i punkt 2 sid 3 att punkten endast skall gälla
språkutveckling.
Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar avslag på Per Björklunds ändringsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Per Björklunds ändringsyrkande.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har sålunda beslutat
att godkänna ovanstående förutsättningar och riktlinjer för lärarfortbildning
inom ”Lärarlyftet”.
Reservation
Per Björklund (sd) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
________________
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2007.225 611
P Olsson
§ 118
S Ohlsson
Yttrande över motion om kommunal förskola på Hasslö
Kommunfullm.
Akten
I motionen föreslås att kommunfullmäktige ska ge uppdrag till barn- och
ungdomsnämnden att omgående utreda möjligheten att starta en kommunal förskola
på Hasslö. Motionären hänvisar till behovet av ytterligare förskoleplatser, till sin
uppfattning att förskoleföreningen Boken inte bör driva en ny förskola med dess
koppling till Betaniaförsamlingen samt till att det verkar finnas resurser för
utbyggnad på Hasslö.
Sedan motionens inlämnande har barn- och ungdomsnämnden tagit följande beslut:
”Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att omedelbart och skyndsamt
utreda och återkomma med förslag på etablering av ytterligare kommunal förskola
på Hasslö för att täcka det behov som där finns.”
Förvaltningen kommer att tillmötesgå motionären genom att verkställa beslutet i
barn- och ungdomsnämnden.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad genom
att barn- och ungdomsnämnden lämnat uppdrag till förvaltningen i enlighet med
motionen.
----------------------Yrkanden
Eva-Britt Dahlström (s) yrkar bifall till motionen.
Patrik Magnusson (m) och Per Björklund (sd) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag att motionen skall anses besvarad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra .
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Votering
Nämnden godkänner följande voteringsproposition: Den som anser motionen
besvarad röstar ja, den som anser att motionen skall bifallas röstar nej.
Följande röstar ja: Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius (m), Patrik Magnusson
(m), Anna Ekström (fp), Eva Ottosson (m), Åsa Thelning (fp), Margareta OlinMattson (c), Per Björklund (sd).
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Följande röstar nej: Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Eva-Britt Dahlström
(s), Roland Andréasson (s), Lisbeth Bengtsson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v),
Ann-Louise Rosell (s).
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat i enlighet
med arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen skall anses besvarad genom
att barn- och ungdomsnämnden lämnat uppdrag till förvaltningen i enlighet med
motionen.
______________
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E Ottosson
H Lindgren
I Bergström
Pärmen
Akten

2007.22 102
§ 119
Val av ersättare i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
Ordföranden föreslår att Eva Ottosson (m) väljs till ersättare i arbetsutskottet
efter Mikael Landberg (m) som avsagt sig uppdraget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag
att

välja Eva Ottosson (m) till ersättare i arbetsutskottet.

_______________
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2007.191 001
H Lindgren
Berörda
områden
P Stjernlöf
E Cejvan
P Persson
I Bergström
Akten

§ 120
Kompletteringsval av kontaktpolitiker
Vakanser föreligger i tre kontaktpolitikerområden.
Ordföranden föreslår följande:
Patrik Stjernlöf (m) väljs till kontaktpolitiker i Wämö rektorsområde, Ankaret
föräldrakooperativ och friskolan Musikugglan.
Emina Cejvan (m) väljs till kontaktpolitiker i Sunnadals rektorsområde och
Rosenholmsskolan.
Pernilla Persson (c) väljs till kontaktpolitiker i Nättraby rektorsområde.
Detta innebär att en vakans uppstår i Vedeby rektorsområde efter Pernilla Persson.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ovanstående förslag.
_______________
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§ 121
Övriga ärenden
S Ohlsson
I Bergström

1.

Redovisning av förskolor, skolor och fritidshem med annan huvudman

Solvig Ohlsson ger en översiktlig redovisning av vilka förskolor, skolor och
fritidshem som finns i kommunen och som har annan huvudman.
Därutöver redovisas vilka tillstånd att starta enskild verksamhet som hittills är
beslutade av nämnden.
Förteckningen kommer att tillställas nämndsledamöterna vid nästa utskick.
_____________

26 september 2007 24

§ 122
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2003.104 619
§ 80
Förlängning av skolplanen

Kommunfullmäktige

2007.308 040
§ 82
Förslag till kommunalt konkurrensprogram. Bordläggning.

Kommunfullmäktige

2006.444 611
§ 84
Svar på motion om krav på simundervisning. Bordläggning.

Kommunfullmäktige

2007.187 102
§ 112
Avsägelser av kommunala uppdrag
Mikael Landberg (m) har avsagt sig
uppdraget som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden.

Kommunfullmäktige

2006.367 337
§ 133
Svar på motion angående konstgräsplan
på Trossö.
Motionen bifalles.

Kommunfullmäktige

2007.172 611
§ 136
Svar på motion angående kristen tradition
och svensk identitet.
Motionen avslås.

Skolverket

2006.166 631
Skolverket medger friskolan Piggelinen
fortsatt godkännande och rätt till bidrag vid
byte av huvudman. Ny huvudman är
Friskolan Panea AB.

Räddningstjänsten i Östra Blekinge

2007.371 291
Tillsynsprotokoll vid tillsyn av
Lyckebyskolan.
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Skolrådet på Verkö skola

2007.384 600
Öppet brev till barn- och ungdomsnämnden
angående översyn av förskole- och skolverksamheten.

Arbetsgruppen för utbyggnad av
Verkö skola/förskola

2007.384 600
Angående översynen rörande Lyckeby
rektorsområde.

Till arbetsgruppen/skolrådet vid
Verkö skola

2007.384 600
Svar från ordföranden Jan-Olof Petersson.

Arbetsgruppen för utbyggnad
av förskola och skola, skolrådet
på Verkö skola.

2007.384 600
Synpunkter på översynen av förskole- och
skolverksamheten.

Torhamns samhällsförening
Lotta Kullberg

2007.370 600
Angående förslag rörande Torhamns skola.

---------------------Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas till
protokollet.
______________
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 24 oktober 2007
§ 123

Aktuell information
1. Skapa och lära – SoL – utvärdering vårterminen 2007
2. Presentation av attitydundersökning
3. Kommunal satsning Kunskap och Kvalitet = K2
4. Kvalitets- och kostnadsjämförelser i förskolan

§ 124

Delegeringsärenden

§ 125

Ombyggnad av Rosenfeldtskolan

§ 126

Budgetuppföljning per den 30 september 2007

§ 127

Beredningsförslag avseende strukturella förändringar med utgångspunkt
från lokalberedningen

§ 128

Yttrande över ansökan från Galären Utbildningar om godkännande av och
rätt till bidrag för en fristående grundskola i Karlskrona kommun

§ 129

Ansökan från Karlskrona Montessorifriskola för att starta öppen förskola
på Gräsvik

§ 130

Ansökan om bidrag till enskild förskola i Lyckeby

§ 131

Förslag till yttrande till länsrätten angående laglighetsprövning av barnoch ungdomsnämndens beslut att ej bevilja förskoleföreningen Boken tillstånd
att bedriva enskild förskola på Hasslö

§ 132

Förslag till beslut om införande av skolvalsmodul

§ 133

Sturkö lokala styrelse

§ 134

Övriga ärenden

§ 135

Meddelanden

24 oktober 2007

Plats och tid

Kommunhus Ruthensparre
kl 08.30 – 15.45

Beslutande

Jan-Olof Petersson (fp)
Johan Elofsson (m)
Patrik Hansson (s)
Birgitta Gamelius (m)
Anna Ekström (fp)
Pernilla Persson (c)
Jeanette Pettersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Tjänstemän

Eva Ottosson (m)
Emina Cejvan (m)
Patrik Sjernlöf (m)
Margareta Olin Mattsson (c)
Claes Nedfors (s)
Eva Henningsson (s)
Siv Holmberg (s) fr kl. 15.00
Per Björklund (sd)

1

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande fr kl 08.40, del av § 123
§§ 123-129, 131-135
fr kl 08.40-14.00 del av § 123 tom § 128
fr kl 08.40 del av § 123
tom kl 15.00 §131
tom kl 15.00 §131

§ 130
§§ 129-135
fr kl 15.00 §132
fr kl 15.00 § 132

Patrik Stjernlöf (m)
Åsa Thelning (fp)
Margareta Olin Mattsson (c)
Ann-Louise Rosell (s)
Eva Henningsson (s)
Siv Holmberg (s)
Helene Gustafsson (s)

§§ 123-129, 131-135

Per Olsson
Anja Eklund
Henrik Lindgren
Stefan Petersson
Solvig Ohlsson
Eva Magnusson Larsson
Anita Ottosson
Ingrid Bergström
Eva Karlsson

barn- och ungdomschef
utvecklingschef
administrativ chef
ekonomichef
planeringschef
personalchef
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare
nämndsekreterare

tom kl. 11.45 tom § 124
§§ 123-128
tom kl. 11.45
tom § 131
tom § 131
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Utses att justera

Lisbeth Bengtsson

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli 2007-11-05

Underskrifter Sekreterare

_________________________________

Paragrafer 123-135

Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________
Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2007-11-06
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare

Eva Karlsson
Nämndsekreterare
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2006.413 027
§ 123
Aktuell information
A Eklund
Tullskolan
Hästöskolan
Wämöskolan
Akten

1.

Skapa och lära – SoL – utvärdering vårterminen 2007

Ett antal lärare har utbildats i SoL –skapa och lära. Alla deltagande lärare fick
inspiration och nya insikter tack vare samarbetet med SoL-konstnärerna.
Många av lärarna lärde sig hur man kan använda konsten och eget skapande att
diskutera olika ämnen och samtidigt känna gemenskap. De ser hur det konstnärliga
arbetet har stärkt elevernas självkänsla, utvecklat dem som människor och ökat deras
kunskap på många olika sätt.
Lärare från Tullskolan redovisar arbetet i år F-2. Eleverna har arbetat med
Karlskronas historia och världsarv och till sin hjälp har de haft en konstnär som
hjälpt dem i arbetet. Tillsammans har de skapat pjäser och dramatiseringar, bland
annat med utgångspunkt från Wittus Andersson, Rosenbom och skeppsgossarna.
Från Wämöskolan redovisar den konstnär som arbetat med eleverna genom media,
bildspel och film, på temat fotboll. I projektet integrerades ämnena svenska,
matematik, samhällsorientering, hemkunskap och engelska.
Övriga skolor som deltagit i projektet är Hästöskolan år 2-5 med matematik genom
bild. Wämöskolan, arbetslag D har genom bild och drama arbetat med det
övergripande temat Romarna och Pompeji.
Lärarna ser att SoL-arbetet passar extra bra för elever med svårigheter.
Skolorna fortsätter arbetet under detta läsår och hoppas på en spridning och
fortsättning.
Ordförande tackar medverkande lärare och konstnärer.
______________
2007.420 619

A Ottosson
Skolor år 9
Rapport
Akten

2.

Presentation av attitydundersökning

Till dagens sammanträde har elever och lärare från år 9 inbjudits till en frågestund
kring attitydundersökningen. Ordföranden hälsar ungdomarna välkomna.
Bakgrund
I rapporten redovisas barn- och ungdomsförvaltningens undersökning Elevers och
föräldrars attityder till skolan 2007. Undersökningen genomförs sedan år 2001
vartannat år i år 5 och vartannat år i avgångsklasserna.
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Avsikten är att ge en bild av hur skolan uppfattas av dem som den är till för, kunskap
som är av betydelse i planering och utveckling av verksamheten.
Genomförande av undersökningen
Samtliga elever och föräldrar i grundskolans och särskolans avgångsklasser har fått
möjlighet att svara på enkäten. Nytt för denna gång är att även föräldrarna haft
möjlighet att svara via nätet. 69 procent av eleverna har besvarat enkäten. Den
låga svarsfrekvensen från föräldrarna, 15 %, gör att enkätsvaren från föräldrarna inte
kan ge en rättvisande eller representativ bild av vad föräldrarna tycker och upplever.
Sammanfattning
Generellt sett har alltfler elever en positiv attityd till skolan.
Överlag är elevernas upplevelse av lärarnas undervisning positiv, även om det finns
tveksamheter vad gäller lärarnas förmåga att engagera och skapa intresse. Eleverna
har förtroende för sina lärare och känner att de har vuxna att vända sig till om de har
problem. De flesta känner sig rättvist behandlade i skolan och att de vågar säga ifrån
om sådant som de tycker är fel. Möjligheterna att få extra hjälp och stöd vid behov är
mycket eller ganska bra, en upplevelse som ökat betydligt sedan första undersökningen genomfördes för sex år sedan.
Arbetsmiljön
Arbetsmiljön har förbättrats över tiden, men en stor grupp elever anser fortfarande
att skolmiljön inte ger tillräcklig arbetsro. Andelen otrygga elever har minskat.
Fortfarande känner sig en del elever utsatta för mobbning eller annan kränkande
behandling i skolan. Man kan dock här se en positiv utveckling över tid. Även om
fler elever tycker att det är en trivsam stämning på skolan nu än tidigare så är det
viktigt att vara medveten om att det finns elever som har motsatt uppfattning och en
stor grupp anger att rasism förekommer på skolan.
En ganska stor grupp elever tycker att kraven i och utanför skolan är lagom högt
ställda.
Inflytande
Eleverna anger att deras inflytande ökat, särskilt när det gäller vad de får lära sig,
reglerna samt arbetssätten i skolan.
Samverkan med omvärlden
Samverkan med övriga samhället är viktig. Undersökning visar att antalet nöjda
elever ökat sedan 2001. Drygt hälften av eleverna tycker att den internationella
dimensionen i skolan bör öka.
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Skolan ur flickors respektive pojkars perspektiv
Pojkars och flickors upplevelse av och uppfattning om skolan är samstämmiga även
om flickorna generellt är något mer nöjda än pojkarna, både med undervisningen och
med lärarna.
Flickorna tar ett större ansvar för skolarbetet än pojkarna och tycker i högre grad att
kraven inom och utanför skolan är lagom. Flickorna upplever mobbing i mindre
omfattning än pojkarna, medan rasism upplevs mer av pojkarna.
På några områden är dock pojkarna mer positiva än flickorna. Fler pojkar än flickor
tycker att skolan lyckats bra med att utveckla deras självförtroende. De är något
nöjdare än flickorna med skolans kontakter med verksamheter utanför skolan, med
den internationella dimensionen samt med lärarnas samordning av undervisningen.
Resultatredovisning
I resultatredovisningen beskrivs elevernas attityder till skolan utifrån olika perspektiv
såsom demokrati, barns och ungas rätt att lyckas i skolan, livslångt lärande, skolans
sociala miljö samt skolan som en integrerad del i samhället. Under varje avsnitt görs
jämförelser med de undersökningar som genomförts sedan år 2001. Flickors och
pojkars svar i årets undersökning redovisas i särskilda tabeller.
Barn- och ungdomsnämndens politiker fick möjlighet att diskutera innehållet i
enkäten med de inbjudna eleverna.
Bland annat diskuterades:
- trygghet och stämningen i skolan
- ordning i skolan – vems ansvar är detta?
- nöjdhet i skolan
- grupparbete och sammansättning av grupper samt laborationer
- variation i undervisningen
- lärares förmåga att entusiasmera
- seniorer i skolan
- storlek på klasser
- studier hemma en dag per vecka
- olika former för skolavslutning.
Ordföranden frågar ungdomarna om intresset finns att deltaga i en ungdomspanel för
aktuella frågor i barn- och ungdomsnämnden. Eleverna återkommer med besked.
_____________
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2006.255 609
A Eklund
G Ingestad
Akten

3. Kommunal satsning Kunskap och Kvalitet = K2
Anja Eklund informerar om den kommunala satsningen på Kunskap och Kvalitet
som fortsättningsvis kommer att kallas K2. Satsningen är en fortsättning på
projektet Kunskap och Analys.
Anja Eklund och Gunilla Ingestad är kommunansvariga. Ulla Ståhl och Bertil
Karlsson går en utbildning till processledare. Rektorerna utgör en styrgrupp.
Varje skola skall utse samtalsledare som skall samarbeta med Ulla Ståhl och Bertil
Karlsson. Dessa samtalsledare skall föra kunskap vidare till sina arbetslag.
Förvaltningen har en viktig resurs i de lärare som gått en 5-poängsutbildning i regi
av Myndigheten för skolutveckling.
Pedagogiska caféer kommer att anordnas en gång per månad, då även gymnasieskolans lärare skall inbjudas.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_______________
2007.361 609

S Petersson
A Ottosson
Akten

4.

Kvalitets- och kostnadsjämförelser i förskolan

En kvalitets- och kostnadsjämförelse inom förskolan har utförts inom nätverket 3KV
– Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Växjö kommuner.
Rapporten omfattar
- förskolans uppdrag
- förskolans organisation, innehåll och omfattning
- kommunfakta för de olika kommunerna
- resursfördelning
- specialavdelningar
- förskoleavgifter
- bidrag till enskilda förskolor
- arbetsmetoder, lärande och avgränsningar
- volymer och personal
- förskolans kostnader; totaltkostnad per barn
- övriga kostnader per barn
- kvalitetsmått
- attitydundersökningar
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I sammanfattningen konstateras att trots befolkningsskillnader finns många likheter
när det gäller volymer och personal. Ungefär 70 % av totalkostnaden går till
personal, 12-15 % till kostnader för lokaler och cirka 6-7 % till administration och
måltider.
Totalkostnaden per barn är betydligt högre i Karlskrona och Kalmar än i Kristianstad
och Växjö, vilket kan bero på fördelning av resurser för barn i behov av stöd, lokaler
samt löneläge och utbildning.
Överlag visar resultaten i den kvalitativa studien att nätverkskommunerna har en
mycket god kvalitet i förskolan. Attitydundersökningen visar att föräldrarnas
uppfattningar överensstämmer väl med den pedagogiska personalens självvärdering
av sitt arbete. Detta gäller såväl den kommunala som den enskilda verksamheten.
Projektgruppen 3KV framhåller att i ett fortsatt utvecklingsarbete med fokus på
kommunjämförelser bör man utifrån ett nämnds- och verksamhetsledningsperspektiv, skapa förutsättningar för en djupare diskussion för att försöka att se både
samband och möjligheter. Kommunala och enskilda förskolor bör nu själva göra en
nulägesanalys för att jämförelsen skall kunna få en ytterligare dimension.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen
_________________
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§ 124
Delegeringsärenden
Beslut om lönetillägg för arbete med elev vid Rödebyskolan under tiden 11 september – 10 december 2007

2007.5 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgörning som vik kock
vid Gomorronsols förskola under tiden 1 oktober 2007 12 februari 2008

2007.5 024

Beslut om utökning av förskoleavdelningar på
Tant Grön, Blå Port och Smörblomman, Kungsmarken

2007.387 002

Beslut om lönetillägg som vik rektor vid Sunnadals
rektorsområde under tiden 18 september –
5 oktober 2007 samt 10 oktober – 12 oktober 2007

2007.5 024

Beviljad ledighet mer än 10 dagar för flicka klass 5,
Nättraby rektorsområde den8 – 23 oktober 2007
samt pojke klass 3 Nättraby rektorsområde den
22 november – 7 december 2007
Beviljad ledighet mer än 10 dagar för flicka i klass 6,
Nättraby rektorsområde den 22 november – 7 december
2007
Beviljad ledighet 12 dagar för pojke i klass 2 i Jämjö
Västra rektorsområde den 6-21 december 2007
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 i Sunnadals
rektorsområde fr o m den 10 oktober 2007 och tillsvidare
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 8 i Sunnadals
rektorsområde fr o m den 10 oktober 2007 och tillsvidare
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 8 i Sunnadals
rektorsområde fr o m den 10 oktober 2007 och tillsvidare
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 8 i Sunnadals
rektorsområde fr o m den 10 oktober 2007 och tillsvidare
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 7 i Sunnadals
rektorsområde fr o m den 10 oktober 2007 och tillsvidare
Beslut om plan för likabehandling fr om den 27 augusti 2007
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Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 8 i Sunnadals
rektorsområde fr o m den 7 mars 2007 och tillsvidare
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 8 i Sunnadals
rektorsområde fr o m den 7 mars 2007 och tillsvidare
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 2 i Sunnadals
rektorsområde fr o m den 7 mars 2007 och tillsvidare
Beviljad ledighet 12 dagar för pojke i år 2 i Sunnadals
rektorsområde den 24 september – 5 oktober 2007
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9 i Sunnadals
rektorsområde fr o m den 4 september 2007 och tillsvidare
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 7 i Sunnadals
rektorsområde fr o m den 17 september 2007 och tillsvidare
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 i Sunnadals
rektorsområde fr o m den 4 september 2007 och tillsvidare
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 7 i Sunnadals
rektorsområde fr o m den 17 september 2007 och tillsvidare
Beviljad ledighet för flicka i år 9 i Sunnadals
rektorsområde den 21 december 2007 – 14 januari 2008
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 i Sunnadals
rektorsområde fr o m den 10 oktober 2007 och tillsvidare
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 i Sunnadals
rektorsområde fr o m den 10 oktober 2007 och tillsvidare
Beslut om särskild undervisningsgrupp för pojke i år 2
i Sunnadals rektorsområde fr o m den 3 september 2007,
omprövning kontinuerligt
Beslut om särskild undervisningsgrupp för pojke i år 5
i Sunnadals rektorsområde fr o m den 3 september 2007,
omprövning kontinuerligt
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Beslut om särskild undervisningsgrupp för pojke i år 3
i Sunnadals rektorsområde fr o m den 3 september 2007,
omprövning kontinuerligt
Beslut om särskild undervisningsgrupp för pojke i år 3
i Sunnadals rektorsområde fr o m den 3 september 2007,
omprövning kontinuerligt
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 5 i Sunnadals
rektorsområde fr o m den 7 maj 2007 och tillsvidare
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 4 i Sunnadals
rektorsområde fr o m den 27 februari 2007 och tillsvidare
Beviljad ledighet för flicka i år 7 i Sunnadals
rektorsområde den 25 maj – 20 juni 2007
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 i Sunnadals
rektorsområde fr o m den 23 april 2007 och tillsvidare
Beviljad ledighet för pojke i år 7 i Sunnadals
rektorsområde den 16 april – 5 maj 2007
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9 i Sunnadals
rektorsområde fr o m den 12 april 2007 och tillsvidare
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 i Sunnadals
rektorsområde fr o m den 29 april 2007 och tillsvidare
Beviljad ledighet för flicka i år 1 i Hästöskolan
den 1 – 21 december 2007
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
___________________
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2005.492 219
P Olsson
S Ohlsson
Tekn. förv
Tekn nämnden
Kommunstyr.
A Westerlund
H Franzén
Akten

§ 125
Ombyggnad av Rosenfeldtskolan
Rektor Sven-Bertil Johansson gör en presentation av skolans olika byggnader samt
vilka förändringar som planeras.
Bakgrund
Rosenfeldtskolan är en skola som är i behov av ombyggnad och förnyelse och
diskussioner omkring ombyggnaden har pågått länge.
Barn- och ungdomsnämnden beslöt i maj 2006 § 52 att hemställa hos tekniska
nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att omgående utföra projektering
avseende ombyggnad av Rosenfeldtskolan.
Med anledning av det ändrade inriktningsbeslutet avseende förändringen av
Wämöskolan till en f-9 skola, gjordes ett tillägg av projekteringsärendet avseende
Rosenfeldtskolan. Ändringen innebär att även särskolan år 1 -10 ska rymmas på
skolan. Detta tilläggsbeslut togs på barn- och ungdomsnämnden i januari 2007 § 14.
Förslag
Tekniska förvaltningen har nu, tillsammans med skolledning, personal och fackliga
organisationer, genomfört projekteringen. En upphandling har gjorts som innebär en
total investeringskostnad för ombyggnaden på 42 000 000 kronor. Detta innebär en
utökad hyreskostnad för barn- och ungdomsnämnden på 3 373 000 kronor per år.
Utöver detta tillkommer 1 670 000 kronor avseende inventarier och flyttkostnader.
För att ombyggnaden ska stå färdig inför läsåret 2009/2010 så måste byggstart ske i
januari 2008.
I investeringsbudgeten för 2008 och 2009 finns pengar avsatta för denna investering.
I budgetdirektiven för 2008-2010 finns medel avsatta för att täcka de ökade
hyreskostnaderna.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hemställa till tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
genomföra ombyggnaden av Rosenfeldtskolan enligt ovan, samt
att hos kommunstyrelsen begära medel för att täcka de ökade hyreskostnaderna med
2 390 000 kronor 2009 och 3 373 000 kronor 2010
att hos kommunstyrelsen begära medel för att täcka driftskostnader av
engångskaraktär med 540 000 kronor 2008 och 360 000 kronor 2009
att hos kommunstyrelsen begära 1 000 000 kronor i investeringsmedel 2009.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens oktobersammanträde.
------------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att hemställa till tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
genomföra ombyggnaden av Rosenfeldtskolan enligt ovan, samt
att hos kommunstyrelsen begära medel för att täcka de ökade hyreskostnaderna med
2 390 000 kronor 2009 och 3 373 000 kronor 2010
att hos kommunstyrelsen begära medel för att täcka driftskostnader av
engångskaraktär med 540 000 kronor 2008 och 360 000 kronor 2009
att hos kommunstyrelsen begära 1 000 000 kronor i investeringsmedel 2009.
____________________
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2006.223 042
P Olsson
S Petersson
Akten

§ 126
Budgetuppföljning per den 30 september 2007
Prognos
En samlad bedömning är att förvaltningens resultat för 2007 slutar på ett nollresultat
mot budget.
Sammantaget så har de medel som tillförts nämnden för förskoleutbyggnad 2007
använts till den demografiska utbyggnaden inom förskolan. Även den tillfälliga
ramförstärkningen för 2007 som fullmäktige beslutade om har använts till den
demografiska utökningen av förskoleplatser.
För att balansera 2007 års budget har även de ökade intäkterna från föräldraavgifter
samt den under året genomförda inkomstkontrollen av föräldrars inkomster använts
till dels 2006 års helårseffekter av förskoleutbyggnad och dels till den utökning som
skett inom de fristående skolorna verksamhet.
Även den reserv om 4 Mkr som nämnden avsatt som säkerhetsmarginal har nämnden
upplöst för att täcka kostnader som tillkommit sedan internbudget fastlades. Bland de
kostnader som tillkommit kan nämnas höstens friskoleavgångar och ökade ITkostnader.
Rektorsområdena bedöms, sammantaget, uppvisa ett nollresultat jämfört med budget.
Investeringar
Investeringsbudgeten enligt budgetbeslut är på totalt 6,9 Mkr. Till detta kommer
1 Mkr som inte utnyttjades under 2006 för utrustning/inventarier till förskolor som
öppnats senare än beräknat. För den utbyggnad som sker under 2007 inom förskolan
har ytterligare investeringsmedel, 1,8 Mkr, överförts till nämndens investeringsbudget från reserv under kommunstyrelse till utrustning och inventarier.
Av nämndens periodiserade investeringsbudget på 6,9 Mkr till september månad har
5,4 Mkr använts.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen för januari – september 2007.

------------------------
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

godkänna budgetuppföljningen för januari – september 2007.

________________
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§ 127
Beredningsförslag avseende strukturella förändringar med utgångspunkt från
lokalberedningen
Ärendet utgår. Återkommer vid senare tillfälle.
______________
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2007.114 631
P Olsson
A Ottosson
Galären
Akten

§ 128
Yttrande över ansökan från Galären Utbildningar om godkännande av
och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Karlskrona kommun
Galären Utbildningar i Karlskrona AB har hos Skolverket ansökt om godkännande
av och rätt till bidrag till en fristående grundskola i Karlskrona kommun från och
med läsåret 2008/2009.
Förslag till yttrande
Vid Skolverkets utbildningsinspektion av friskolan Galären i september 2006
framfördes synpunkten att friskolan Galären, bestående av två enheter belägna ca sju
kilometer från varandra, skulle betraktas som två skolor. Detta skulle kräva två av
varandra oberoende tillstånd. I tillsynsrapporten konstaterades dock att friskolan
Galären alltjämt kan betraktas som en skola med två spår, Kultur och Media i skolans
ursprungliga lokaler i centrala Karlskrona och Hälsa och Idrott på Arena Rosenholm.
Denna ansökan avser ett separat godkännande av den del av friskolan Galärens
verksamhet som avser grundskola år 6-9 med inriktning mot Hälsa och Idrott på
Rosenholm. Verksamheten är igång sedan 2006 med godkännande för år 7-9 enligt
Skolverkets beslut dnr. 97:777 och för år 6 med beslut dnr. 2005:1095.
Eftersom friskolan Galären sedan tidigare bedriver verksamhet för den del av skolan
som ansökan avser avstår barn- och ungdomsnämnden från att lämna yttrande i
sakfrågan.
Barn- och ungdomsnämnden ser dock med tillfredsställelse på att Skolverket bevakar
att de skolor som har tillstånd inte avknoppas till fler skolenheter än det ursprungliga
tillståndet omfattar.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att till Skolverket yttra sig enligt ovan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens oktobersammanträde.
-----------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att till Skolverket yttra sig enligt ovan.
____________
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2006.27 631
P Olsson
S Petersson
Montessori
Akten

§ 129
Ansökan från Karlskrona Montessorifriskola om bidrag för att starta öppen
förskola på Gräsvik
Karlskrona Montessorifriskola AB har i skrivelse till barn- och ungdomsförvaltningen ansökt om bidrag och tillstånd till öppen förskoleverksamhet på
Gräsvik med start januari 2008.
Förvaltningens förslag till svar
Öppen förskola är ingen lagstadgad verksamhet men bedrivs idag av nästan alla
samverkansområdena inom den kommunala förskoleverksamheten.
Barn- och ungdomsnämnden ser positivt på att denna verksamhet utökas och tycker
att det är ett bra initiativ av Karlskrona Montessorifriskola AB. Denna verksamhet
hanteras idag inom den kommunala förskoleverksamheten via samverkansområdena
utan någon riktad budget, vilket så även bör ske inom den enskilda verksamheten.
Det är i och med detta möjligt för Karlskrona Montessorifriskola AB att starta och
driva öppen förskola inom sina ramar för förskolan.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
att besvara Karlskrona Montessorifriskola AB:s skrivelse enligt ovan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet biträder tjänstemannaförslaget och föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att besvara Karlskrona Montessorifriskola AB:s skrivelse enligt ovan.
---------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
_______________
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2007.231 630
P Olsson
S Petersson
Lyckå församl
Akten

§ 130
Ansökan om bidrag till enskild förskola i Lyckeby
Jäv
Birgitta Gamelius (m) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under denna paragraf.
Patrik Stjernlöf (m) är tjänstgörande ersättare i detta ärende.
Lyckå Församling har i skrivelse till barn- och ungdomsnämnden den 14 augusti
2007 ansökt om bidrag till förskoleverksamhet för två avdelningar motsvarande
1 360 veckotimmar. Tillstånd att bedriva förskoleverksamhet har redan beviljats.
Lyckå församling bedriver idag förskoleverksamhet på Mariagården på entreprenad
från barn- och ungdomsnämnden. Entreprenadkontraktet går ut den 31 december
2007 och med anledning av detta söks bidrag för fortsatt verksamhet. I 2007 års
budget finns medel avsatt för entreprenadverksamheten. I den kalkyl som Lyckå
församling bifogat tillsammans med ansökan finns en lokalkostnad som under
entreprenaden inte har varit preciserad utan har hanterats inom det timbidrag som
utbetalats till Lyckå församling. För 2008 och framåt innebär det att kostnaden ökar
med 550 tkr, som är helt hänförligt till lokaler, vilket måste inrymmas inom den
ramutökning som nämnden erhållit för förskoleutbyggnad 2008 enligt
budgetdirektiven.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja drifts- samt lokalbidrag, i enlighet med dagens regelverk, till Lyckå
församling för två förskoleavdelningar, 1360 veckotimmar, från och med den
1 januari 2008.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens oktobersammanträde.
------------------------Yrkanden
Åsa Gyberg-Karlsson (v) samt Patrik Hansson (s) yrkar avslag på
tjänstemannaförslaget.
Johan Elofsson (m) och Per Björklund (sd) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget mot Åsa Gyberg-Karlssons och
Patrik Hanssons avslagsyrkanden.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
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Votering
Votering begärs.
Barn- och ungdomsnämnden godkänner följande voteringsproposition:
Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller avslagsyrkandet
röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Anna Ekström (fp),
Eva Ottosson (m), Emina Cejvan (m), Patrik Stjernlöf (m), Margareta Olin Mattsson
(c), Per Björklund (sd).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Jörgen Aronsson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Lisbeth Bengtsson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Claes
Nedfors (s).
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat i enlighet
med tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att bevilja drifts- samt lokalbidrag, i enlighet med dagens regelverk, till Lyckå
församling för två förskoleavdelningar, 1360 veckotimmar, från och med den
1 januari 2008.
Reservation
Socialdemokratiska gruppen och Åsa Gyberg-Karlsson (v) reserverar sig mot
beslutet.
______________
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2007.94 609
P Olsson
A Ottosson
Länsrätten
Förskoleför.
Boken
Akten

§ 131
Förslag till yttrande till länsrätten angående laglighetsprövning av barn- och
ungdomsnämndens beslut att ej bevilja förskoleföreningen Boken tillstånd att
bedriva enskild förskola på Hasslö
Länsrätten har anmodat barn- och ungdomsnämnden att till länsrätten inge
handlingar i rubricerade mål (Nr 968-07) samt yttrande över Förskoleföreningen
Bokens överklagande av barn- och ungdomsnämndens beslut att ej bevilja
föreningen tillstånd att starta enskild förskola på Hasslö.
Arbetsutskottet föreläggs förslag till yttrande.
Patrik Hansson (s) föreslår att ärendet kompletteras med socialdemokraternas
skrivelse med förslag till beslut, vilket även blev nämndens beslut vid sammanträde
den 29 augusti 2007, § 104.
Arbetsutskottet är ense om kompletteringen.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet
vid nämndens oktobersammanträde.
-----------------------Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar en förändring i tjänstemannaförslaget som innebär att
delar i brödtexten i yttrandet tas bort och att endast det beslutsunderlag som nämnden
fattade beslut på den 29 augusti 2007 kvarstår inklusive bilagor, enligt nedan.
”Förskoleföreningen Boken i Karlskrona har inkommit med en ansökan om tillstånd
att bedriva förskola med kristen profil i Karlskrona Kommun. Verksamheten avser
enligt ansökan ca 470 tim per vecka och man avser att bedriva den i Betaniaförsamlingens lokaler på Hasslö.
Allmänt om förskolan
Förskolan har en central roll i de minsta barnens utveckling. Genom att stimulera
barnens nyfikenhet och kreativitet bidrar verksamheten till att lägga grunden för
fortsatt lärande i vidare skolgång. En grundtanke i hela det svenska skolsystemet är
att i skola och förskola möts barn från olika sociala, etniska och kulturella
bakgrunder. Detta för att på så sätt lägga grunden till ett samhälle där tolerans och
förståelse för olikheter utvecklas, detta gäller inte minst de allra yngsta barnen.
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Motivering av ställningstagande
Barn- & Ungdomsnämnden i Karlskrona anser att det är av yttersta vikt att såväl
skola som förskola står fria från olika religiösa inriktningar då det står i konflikt till
målet som ovan angivits om att verksamheterna ska ge möjlighet för barn från olika
bakgrunder att mötas.
Skollagen, som reglerar mycket i den obligatoriska skolan talar mycket knapphändigt
om förskolan, dess roll och uppgift. Detta har istället utvecklats av Sveriges Riksdag
i läroplanen för förskolan (Lpfö 98)
I punkt 1 Förskolans värdegrund och uppdrag (Lpfö 98) går det bland annat att läsa:
Saklighet och allsidighet – Förskolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och
uppmuntra att de förs fram. Varje barn skall ges möjlighet att bilda sig egna
uppfattningar och göra val utifrån sina egna förutsättningar. Delaktighet och tilltro
till den egna förmågan skall på så vis grundläggas och växa. Alla föräldrar skall
med samma förtroende kunna lämna sina barn till förskolan, förvissade om att
barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.
Barn- & Ungdomsnämnden i Karlskrona menar att en uttalad kristen profil, såsom
sökanden beskriver den, inte är förenligt med Lpfö 98 i denna del.
För att ytterligare förtydliga de förhållanden som gäller vid etablering av enskild
förskoleverksamhet i Karlskrona Kommun antog Barn- & Ungdomsnämnden 2006
särskilda kvalitetskrav för dessa verksamheter samt riktlinjer för ansökningar. I dessa
står det bland annat:
Placering av barn – Förskolan/fritidshemmet ska ta emot barn från den kö samt
enligt de regler som kommunen har.
I den aktuella ansökan anges att ’upplåtelse av plats på Bokens förskola sker genom
kommunens kösystem och efter introduktionssamtal med föreståndaren eller den
person styrelsen utser’.
Barn- & Ungdomsnämnden i Karlskrona menar att dessa introduktionssamtal inte är
förenliga med de kvalitetskrav och riktlinjer som gäller för denna verksamhet.
Den gällande skolplanen för Karlskrona Kommuns för- och grundskola talar mycket
om värdegrunden och betydelsen av möten över kulturella och etniska gränser. Den
formulerades innan den hastigt beslutade etableringsfriheten för förskolan men det
står helt klart att andemeningen i skolplanen är att stimulera möten över kulturella
och etniska gränser. Detta finns upptaget i ett stycke där det anges att varje
rektorsområde årligen ska ge möjligheter till individuella möten mellan barn och
ungdomar med olika kulturell bakgrund. Att i detta sammanhang bevilja tillstånd för
en enskild förskola med en ensidig religiös profil torde stå i stark kontrast till dessa
intentioner.
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Barn- & Ungdomsnämnden i Karlskrona beslutade den 29 augusti 2007
att

avslå ansökan från förskoleföreningen Boken om att få tillstånd att bedriva
förskoleverksamhet i Karlskrona Kommun med ovanstående motivering.

att

Barn- & Ungdomsförvaltningen får i uppdrag att omedelbart och skyndsamt
utreda och återkomma med förslag på etablering av ytterligare kommunal
förskola på Hasslö för att täcka det behov som där finns.”

Patrik Hansson (s) förslår att barn- och ungdomsnämnden den 24 oktober 2007,
beslutar att till Länsrätten lämna yttrande enligt ovanstående.
Per Björklund (sd) meddelar att han önskar avstå från att deltaga i beslutet.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras i tio minuter.
Efter ajourneringen tillkommer följande yrkanden:
Per Björklund (sd) yrkar bifall till förvaltningens förslag med bilagor.
Johan Elofsson (m) yrkar på ett ”blankt förslag”, innebärande att inget nytt
tillförs ärendet sedan sammanträdet den 29 augusti 2007.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag.
1. Bifall till tjänstemannaförslaget med bilagor
2. Socialdemokraternas förslag med bilagor
3. Blankt förslag
Ordföranden utser tjänstemannaförslaget med bilagor till huvudförslag.
Därefter ställer ordföranden socialdemokraternas förslag mot Johan Elofssons förslag
och finner att socialdemokraternas förslag skall vara motförslag.
Votering
Votering begärs.
Barn- och ungdomsnämnden godkänner följande voteringsproposition:
Den som bifaller socialdemokraternas förslag röstar ja, den som bifaller Johan
Elofssons blankförslag röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Jörgen Aronsson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Lisbeth Bengtsson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Claes
Nedfors (s), Per Björklund (sd).
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Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius
(m), Anna Ekström (fp), Eva Ottosson (m), Emina Cejvan (m), Margareta Olin
Mattsson (c).
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat att
socialdemokraternas förslag ska vara motförslag.
Ordföranden ställer tjänstemannaförslaget med bilagor mot socialdemokraternas
ändringsförslag med bilagor.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
Votering
Votering begärs.
Barn- och ungdomsnämnden godkänner följande voteringsproposition:
Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller socialdemokraternas ändringsförslag röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (fp), Birgitta Gamelius (m), Anna Ekström
(fp), Emina Cejvan (m), Margareta Olin Mattsson (c), Per Björklund (sd).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Jörgen Aronsson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Lisbeth Bengtsson (s), Åsa Gyberg-Karlsson (v), Claes
Nedfors (s).
Följande ledamöter avstår från att rösta: Johan Elofsson (m) samt Eva Ottosson (m).
Barn- och ungdomsnämnden har med 6 ja-röster mot 7 nej-röster och 2 avstår-röster
beslutat i enlighet med socialdemokraternas ändringsförslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att till Länsrätten lämna yttrande enligt socialdemokraternas förslag ovan med
bilagor.
Reservationer
Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius (m), Eva Ottosson (m), Emina Cejvan (m)
samt Anna Ekström (fp) reserverar sig mot beslutet.
______________
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2007.363 005
H Lindgren
S Ohlsson
Samtl rektorer
o friskolor
Akten

§ 132
Förslag till beslut om införande av skolvalsmodul
Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 26 september 2007 § 116, utgick
rubricerade ärende för vidare beredning. Ärendet har nu förtydligats och redovisas
nedan.
Karlskrona kommun har sedan en längre tid tillbaka använt sig av en webbtjänst för
att som förälder/vårdnadshavare kunna välja barnomsorg. Denna tjänst är gemensam
för samtliga förskoleverksamheter i kommunen, såväl kommunala förskolor som
enskilda verksamheter.
Tankar har vuxit fram för att ha en likartad administration för skolval.
Nuvarande system har vid skolstart inneburit stor turbulens och många
osäkerhetsfaktorer kring hur man skall dimensionera sin organisation, eftersom
eleverna tackar ja till flera skolor. En gemensam skolvalsmodul skulle göra
köhanteringen/intagningsarbetet smidigare för alla inblandade. Förvaltningen har fört
en dialog med verksamhetsutövare för kommunens friskolor och samtliga ställer sig
positiva till en kösamordning.
Ett införande av en gemensam skolvalsmodul bygger på att samtliga skolor i
Karlskrona kommun skall ingå oavsett huvudman (även friskolorna).
Skolval görs endast om man som elev och förälder/vårdnadshavare vill välja en
annan skola än hemskolan. De som inte gör ett aktivt val placeras på sin hemskola.
Skolval skall vara en öppen tjänst, precis som kommunens anmälan till
förskoleverksamhet. Ingångssidan skall vara gemensam för kommunens webbtjänster som vänder sig till allmänheten. Webbfunktionen skall kunna nås från såväl
Karlskrona kommuns hemsida som friskolornas hemsidor.
Regelverk
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett regelverk i 17 punkter som
reglerar det praktiska arbetet kring skolvalet. Även kommunens friskolor ställer sig
bakom regelverket.
Kostnad
Procapitas tillvalsmoduler för skolval, webbansökan om ID och lösen samt
uppflyttning är redan sedan tidigare uppköpta till en engångskostnad av 58 000 kr.
Detta gjordes för att kunna administrera köerna till bl.a. Rosenholmsskolan. En årlig
driftskostnad tillkommer på 1 475 kr.
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Initialt krävs en personalkostnad på ca 120 timmar för att lägga in alla friskolors
befintliga köer. Den därefter löpande årliga administrationen beräknas ligga på 20%
av en tjänst.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att för samtliga skolor i Karlskrona kommun införa en gemensam skolvalsmodul
inför läsåret 2008/09
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens oktobersammanträde.
----------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
______________
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2006.34 001
§ 133
Sturkö lokala styrelse
Riksdagen fattade år 1996 beslut om försöksverksamhet med lokala styrelser i
skolan. Barn- och ungdomsnämnden ansökte 1997 hos kommunfullmäktige om
tillstånd att inrätta lokala styrelser med föräldramajoritet, vilket beviljades.
En lokal styrelse vid Sturkö skola inrättandes som försöksverksamhet den 1 mars
1998. Försöksverksamheten förlängdes sedermera till juni 2003 och har därefter
förlängts till och med 31 oktober 2007.
En utvärdering av verksamheten föreslås ske. Utvärderingen bör utföras av Sturkö
lokala styrelse tillsammans med representant för barn- och ungdomsförvaltningen.
Utvärderingen föreslås vara klar den 1 mars 2008.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att förlänga försöksverksamheten för Sturkö lokala styrelse till och med 1 mars
2008 samt
att utvärdering av verksamheten ska vara klar till detta datum.
----------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.
_______________
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§ 134
Övriga ärenden
P Olsson
A Ottosson
I Bergström

1.
Walldorf-förskola
Jeanette Petersson (s) ställer frågor kring nyöppnad Walldorf-förskola på Hästö.
Förvaltningschefen återkommer i ärendet.
____________

Diariepärmen
S Ohlsson

2.
Redogörelse lokalanpassningar förra mandatperioden
Patrik Hansson (s) har på arbetsutskottets sammanträde i oktober begärt en
redovisning av vidtagna åtgärder inom skolans område samt andra verksamheter i
skolans lokaler under föregående mandatperiod.
Planeringschef Solvig Ohlsson redogör för vilka lokalanpassningar som gjorts.
1. Andra verksamheter in i skolans lokaler
- Förskoleklass/fritidshem
- Samtliga skolor
- Fler barn på fritidshem
2. Bibliotek
- Egna skolbibliotek
- Allmän bibliotek in i skolan, ex Torhamn, Hasslö, Holmsjö
3. Förskoleverksamhet
- Ramdala, Fågelmara, Tullen med flera
4. Förändrat nyttjande av skollokaler
- Personalarbetsplatser, konferenslokaler, samtalsrum
- Nytt arbetssätt – elevaktivare arbetssätt, grupperingar samt IT
- Fler specialgrupperingar t ex Harmonigruppen och Trampolinen.
Patrik Hansson förklarar sig nöjd med redovisningen.
Ordföranden ger en eloge till tidigare vidtagna åtgärder och tackar för informationen.
_____________
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§ 135
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2006.227 608
§ 32
Avskrivna motioner – ändrad terminsindelning

Kommunfullmäktige

2004.391 611
§ 32
Avskivna motioner – ”Modeller för självstyrande
skolor”

Miljö- och byggnadsnämnden

2007.400 290
Godkännande av livsmedelsanläggning vid
Spjutsbygds skola

Arbetsmiljöverket

2006.377 291
Information om avslutat ärende; Riskbedömning
av träslöjdsalar i Karlskrona kommun

Sofia Stjernlöf och
Anders Pettersson

2007.375 611
Angående bristen på barnomsorg i Torhamn
samt svar från ordföranden Jan-Olof Petersson

Pia Lindström

2007.384 611
Angående debattartikel i BLT den 10 oktober
2007 av Jan-Olof Petersson
samt svar från ordföranden

Maria Ferding

2007.384 611
Angående debattartikel i BLT den 10 oktober
2007 av Jan-Olof Petersson
samt svar från ordföranden

Föräldrarådet Aspö skola

2007.384 611
Inbjudan till Aspö skola
samt svar från ordföranden Jan-Olof Petersson

Stefan Fredriksson

2007.384 611
Angående lokalbehovsutredningen
samt svar från ordföranden Jan-Olof Petersson
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Friskolan Svettpärlan

2007.384 611
Angående resursfördelning till friskolor i
samband med lokalbehovsutredningen
samt svar från ordföranden Jan-Olof Petersson

Pia Lindström

2007.384 611
Frågor angående lokalbehovsutredningen
samt svar från Henrik Lindgren, adm.chef

Stefan Carlsén

2007.384 611
Frågor angående lokalbehovsutredningen
samt svar från Henrik Lindgren, adm.chef

Skolrådet Verkö
Magnus Wilson

2007.384 611
Brev angående översynen av förskole- och
skolverksamhet samt svar från förvaltningen

Skolrådet Tullskolan
Malin Persson

2007.384 611
Brev angående Tullskolans framtid samt
svar från förvaltningen.

Magnus Larsson Hoffstein

2007.384 611
Brev angående lokalbehovsutredningen
samt svar från förvaltningen

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

30 januari 2008

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 30 januari 2008
§1

Aktuell information
- Redovisning av nyckeltal

§2

Delegeringsärenden

§3

Bokslut 31 december 2008

§4

Förslag om delegering till arbetsutskottet av årsredovisning 2007

§5

Internbudget 2008-01-24

§6

Ansökan om tillstånd för enskild förskola och fritidshem – Stubbens
ekonomiska förening

§7

Ansökan om bidrag för enskild förskola och fritidshem – Stubbens
ekonomisk förening

§8

Ventilationsombyggnad Vedebyskolans administrationsdel

§9

Revidering av kontaktpolitikerlistan

§ 10

Kurser och konferenser

§ 11

Övriga ärenden

§ 12

Meddelanden

1
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Plats och tid

Äldreförvaltningens myndighetskontor, Fortifikationsgatan 7, Karlskrona
kl 08.30 – 12.05

Beslutande

Jan-Olof Petersson (fp)
ordförande
Johan Elofsson (m)
1:e vice ordförande
Patrik Hansson (s)
2:e vice ordförande
Birgitta Gamelius (m)
Patrik Magnusson (m)
Anna Ekström (fp)
Pernilla Persson (c)
Thomas Brindefalk-Knutsson (kd)
Jeanette Pettersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Roland Andréasson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Richard Jomshof (sd)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

Ersättare

Eva Ottosson (m)
Emina Cejvan (m)
Margareta Olin Mattsson (c)
Eva Henningsson (s)
Siv Holmberg (s)
Per Björklund (sd)

Tjänstemän

Bodil Karsvall
Henrik Lindgren
Anja Eklund
Stefan Petersson
Solvig Ohlsson
Eva Magnusson Larsson
Anita Ottosson
Lena Dehlin
Gunilla Ingestad
Eva Karlsson

barn- och ungdomschef
administrativ chef
utvecklingschef
ekonomichef
planeringschef
personalchef
pedagogisk samordnare
personalsekreterare
utredare
nämndsekreterare

30 januari 2008
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Utses att justera Roland Andreásson (s)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 6 februari 2008 Paragrafer 1-12
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 6 februari 2008.
Intygar i tjänsten
Ingrid Bergström
Nämndsekreterare
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2007.360 026

§1
Aktuell information
L Dehlin
Akten

1.

Redovisning av nyckeltal
Personalsekreterare Lena Dehlin redovisar sjuk/personalnyckeltal tertial 3
2007.
Redovisade nyckeltal omfattar perioden december 2006 till och med november
2007 samt en jämförelse åren 2005, 2006 samt 2007.
Följande redovisas:
- antal anställda
- antal årsarbetare
- timanställda, arbetad tid i årsarbetare
- genomsnittlig sysselsättningsgrad
- övertid/fyllnadstid tim/anställd
- sjukdagar per anställd/kön
- sjukdagar per anställd/ålder
- sjukdagar per anställd/frånvarointervall
Lena Dehlin konstaterar att antal årsarbetare minskat något. Detsamma gäller
timanställda vilket beror på bemanningsteamets samordning av vikarier.
Sjukdagar per anställd har ökat något jämfört med 2006.

Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________
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§2
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Förordnade av förvaltningschef

2007.0 023

Resurs särskilda stödinsatser, Mariagårdens förskola

RC-2007-7029

Resurs särskilda stödinsatser, Karlskrona Montessorifriskola

RC-2005-7017
samt 2003.255 630

Resurs särskilda stödinsatser, Tant Grön AB

RC-2005-7008
samt 2004.227 630

Resurs särskilda stödinsatser, Personalkooperativet
Torlyckans förskola

RC-2005-7015
samt 2003.284 630

Resurs särskilda stödinsatser, Friskolan Svettpärlan

RC-2007-7014

Förordnande som vik rektor 30 % vid särskolan under
tiden 1 januari till och med den 22 juni 2008

2008.13 023

Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som vik
rektor 30 % vid särskolan under tiden 1 januari till och
med den 22 juni 2008

2008.5 024

Fortsatt lönetillägg för uppdrag som samordnare vid Gullberna 2008.5 024
Parks förskola under tiden 1 januari 2007 till och med den
30 juni 2008
Lönetillägg för tjänstgöring som rektorsassistent 70 % i Trossö 2008.5 024
samverkansområde under tiden 7 januari till och med den
30 juni 2008
Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare i Nättraby
rektorsområde under tiden 7 januari till och med den 22 juni
2008

2008.5 024

Fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid
Nättrabyskolan under tiden 1 januari till och med den 22 juni
2008

2008.5 024

30 januari 2008
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Fortsatt lönetillägg för uppdrag som samordnare vid
Vedebyskolan under tiden 1 januari till och med den 30 juni
2008

2008.5 024

Fortsatt lönetillägg för särskilt elevuppdrag vid Vedebyskolan
under tiden 1 januari till och med den 30 juni 2008.

2008.5 024

Fortsatt lönetillägg som samordningsansvarig för IT inom
2008.5 024
Lyckeby samverkansområde under tiden 1 januari till och med
den 30 juni 2008
Fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid
Nättrabyskolan under tiden 1 januari till och med den 22 juni
2008

2008.5 024

Lönetillägg för uppdrag i ett ”matte-projekt” under tiden
1 januari till och med den 31 maj 2008

2008.5 024

Fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som samordnare vid
Rödmyrans och Gulmyrans förskolor under tiden 1 januari
till och med den 31 december 2008

2008.5 024

Fortsatt lönetillägg för uppdrag som kontaktansvarig för en
särskoleelev vid Wämöskolan under tiden 1 januari till och
med den 13 juni 2008

2008.5 024

Fortsatt lönetillägg för uppdrag som arbetsledare vid
Lyckebyskolan under tiden 1 januari till och med den
30 juni 2008

2008.5 024

Fortsatt lönetillägg som platsansvarig för verksamheterna
på Aspö skola under tiden 1 januari till och med den 19 juni
2008

2008.5 024

Lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig ledningsresurs 20%
vid Sunnadals samverkansområde under tiden 1 december
till och med den 31 december 2007

2008.5 024

Lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig ledningsresurs 20%
vid Rosenholmskolan under tiden 1 januari till och med den
30 juni 2008.

2008.5 024
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Lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig ledningsresurs 20%
vid Sunnadals samverkansområde under tiden 1 januari till
och med den 30 juni 2008.

2008.5 024

Fortsatt lönetillägg för uppdrag som arbetsledare vid Lyckeby- 2008.5 024
skolan under tiden 22 december 2007 till och med den
30 juni 2008
Fortsatt lönetillägg för planerings- och schemaarbeten vid
Tullskolan under tiden 1 januari till och med den 30 juni 2008

2008.5 024

Lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig ledningsresurs 20 %
vid Nättraby samverkansområde under tiden 1 januari till och
med den 30 juni 2008

2008.5 024

Lönetillägg för uppdrag som samordnare vid Gulmyrans
förskola under tiden 1 januari till och med den 30 juni 2008

2008.5 024

Fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som samordnare vid
Skogsmyrans och Sockermyrans förskolor under tiden
1 januari till och med den 31 december 2008.

2008.5 024

Inskrivning av flicka i särskola
Inskrivning av flicka i särskola
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 Sunnadals
rektorsområde från och med den 6 december 2007 och
tillsvidare
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 7 Sunnadals
rektorsområde från och med den 6 december 2007 och
tillsvidare
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 7 Sunnadals
rektorsområde från och med den 10 december 2007 och
tillsvidare
Beslut om anpassad studiegång 1 dag/veckan för elev i år 9
Jämjö västra rektorsområde från och med den 7 januari 2008

7

30 januari 2008
forts § 2

Beslut om byte av årskurs från år 3 till år 4 för flicka i
Jämjö östra rektorsområde från och med vårterminen 2008.
Begäran om ledighet för flicka i år 8 i Jändelskolan under
perioderna 10-11 januari, 22-25 januari samt 31 januari1 februari 2008.
Beslut om att flytta pojke i år 1 i Jämjö östra rektorsområde till
förskoleklass från och med den 28 januari 2008.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________
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2006.223 042

B Karsvall
S Petersson
Akten

§3
Information om bokslut 31 december 2007
Stefan Petersson, ekonomichef, redovisar bokslutssammandrag för barn- och
ungdomsnämnden 2007.
Barn- och ungdomsnämnden har 2007 disponerat en nettobudget om 867,3 Mkr.
Bokslutet för 2007 visar en positiv avvikelse om 1 % eller motsvarande 7,6 Mkr.
Investeringsutrymmet har under året varit 9,7 Mkr av vilket 8,5 Mkr har nyttjats.
Rektorsområdena
Fristående skolor
Finans
Särskolan
Lokaler
Säljö

+ 3,5 Mkr
+ 1,0 Mkr
+ 0,8 Mkr
- 0,8 Mkr
- 0,5 Mkr
- 0,2 Mkr

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

B Karsvall
S Petersson
Akten

§4
Förslag om delegering till arbetsutskottet av bokslut 31 december 2007
Bokslutet för 2007 skall avlämnas till kommunstyrelsen den 15 februari 2008 och
barn- och ungdomsnämndens sammanträde infaller den 27 februari 2008 det vill säga
efter datum för inlämnande.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ge barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott delegation att besluta om
nämndens bokslut för 2007.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att ge barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott delegation att besluta om
nämndens bokslut för 2007.
_______________
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2007.306 042

B Karsvall
S Petersson
A Östbergh
Rapport
Akten

§5
Internbudget 2008
Budgetram 2008
I budgetdirektiven för 2008 tilldelade kommunfullmäktige barn- och ungdomsnämnden en ram om 863,2 Mkr. Kommunfullmäktige tog den 28 november 2007
beslut om budget och fastlade barn- och ungdomsnämndens ram för år 2008 till
862 Mkr.
Differensen mellan direktiv och beslut är den så kallande RUPEN som ger nämnden
ett sparbeting på 5,2 Mkr samt att nämnden erhållit en ramutökning med 4 Mkr med
anledning av den underbalansering som fanns i nämndens budget som fullmäktige
hade att ta hänsyn till.
När förändring sker av kommunbidraget under 2008 görs motsvarande justeringar i
internbudget/resursfördelning, så kallande tekniska justeringar. Som exempel på
tekniska justeringar kan nämnas kompensation för löneökningar och ökade arvoden
till förtroendevalda samt indexering av intäktsposter. Utöver denna ram finns under
kommunstyrelsens centrala medel för kompensation för löneökningar 2008.
Barn- och ungdomsnämndens nettoram för 2008 är 877,4 Mkr efter tekniska
justeringar. Ett budgetförslag inom denna ram har utarbetats och presenteras nedan. I
förslaget har hänsyn tagits till det sammantagna sparbetinget om RUPEN 5,2 Mkr
samt ytterligare 1 Mkr som blir nettoeffekten av de 5 Mkr som nämnden erhöll i
beting med anledning av demografisk minskning i grundskolan samt det tillskott om
4 Mkr som erhölls för nämnden underbalansering.
Internbudget
Internbudgeten är en uppdelning av hela förvaltningens budget på olika verksamheter. Internbudgeten utgör budgetramen för alla verksamheter och budgetansvariga
förutom rektorsområden med grundskola/förskola. Resurserna till rektorsområdena
fördelas efter en av nämnden beslutad resursfördelningsmodell. Förskolor med
specialinriktning anslagsfinansieras.
Förutsättningar - budgetdirektiv
Kommunfullmäktige beslutade i budgetdirektiven för 2008 att varje nämnd skall
avsätta 1 % av nämndens nettokostnader i reserv som säkerhetsmarginal.
Med hänvisning till det ekonomiska läget har i internbudgeten för 2008 som
säkerhetsmarginal (reserv) har ingen reserv avsatts.
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Stadsbidrag
2007 avslutades de tidigare riktade statsbidragen för personalförstärkningar i skola
och fritidshem (Wärnerssonpengar) och de för personalförstärkningar inom förskolan
(Hallengrenpengar) och övergick till generella statsbidrag vilka i stället ingår i det
kommunbidrag som nämnden får.
2007 infördes ett nytt statsbidrag det så kallande ”Lärarlyftet”. Lärarlyftet är en
flerårig satsning från staten för att höja kompetensen för behöriga lärare. De lärare
som vill delta får vara tjänstlediga med 80 procent lön under studietiden och
utbildningen sker på högskolor och universitet. Staten ersätter skolhuvudmännen
med 70 % av lönen och skolhuvudmannens insats är 30 %. Barn- och ungdomsnämnden avsätter 1,3 Mkr i internbudget 2008 till lärarlyftet.
Resursfördelning 2008
Barn- och ungdomsnämndens beslöt den 22 november 2000, § 116, att en ny modell
skall tillämpas för resursfördelning. Detta innebär att en fördelning av medel enligt
modellen skall ske till de fyra samverkansområdena (Trossö, Lyckeby, Rödeby,
Jämjö) samt Nättraby och Sunnadals rektorsområde. Samverkansområdet ansvarar
för att tilldelade medel fördelas, i samverkan, mellan de i samverkansområdet
ingående rektorsområdena. Senast den 28 februari 2008 skall respektive
rektorsområdes internbudget vara fastställd av barn- och ungdomschefen samt
registrerad i ekonomisystemet.
Till grund för resursfördelningen ligger en prognos över 2008 års planerade
volymtimmar inom barnomsorgen samt antalet elever inom grundskolan. Samma
resursfördelningsprinciper tillämpas för den barnomsorg som bedrivs i enskild
verksamhet. Prognosen baseras på de uppgifter som har lämnats av rektorsområdena
och företrädare för enskild verksamhet . En samlad bedömning har därefter gjorts av
barn- och ungdomsförvaltningen.
Barn- och ungdomsnämnden beslöt den 19 december 2007, § 160, att förändra
resursfördelningsmodellen till förskola och familjedaghem. Beslutet innebär att
fördelningen av dessa medel sker med ett belopp per hel eller halv plats medan det
till fritidshemmen sker med ett belopp per planerad volymtimme. I förskola och i
familjedaghem räknas platsen upp med faktor 1,7 för barn under 3 år. Tilldelningen
till grundskolan görs med ett belopp per elev.
För 2008 kommer tiden fram till 2008-08-31 att betraktas som en införandefas av den
nya resursfördelningsprincipen i förskola och familjedaghem.
Principen för finansieringen av Resursskolorna innebär att för Resursskolornas
ekonomi anslagsfinansieras, 80 %, och att skolorna köper platser efter ett beräknat
behov, 20 %.
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Gamla överskott respektive underskott inom rektorsområdena hanteras i budget 2008
enligt tidigare regler det vill säga att överskott förs över de två kommande åren med
halva överskottet per år och underskott förs vidare de tre kommande åren med en
tredjedel av underskottet per år. När det gäller hanteringen av över- respektive
underskott avseende år 2007 så har, av naturliga skäl, detta inte kunnat beaktas i
liggande förslag. Justering av detta görs när det verkliga resultatet är känt, så kallad
teknisk justering.
Kommentarer till internbudgetförslaget
I kommentarer till internbudgetförslaget belyses följande poster:
- Barn- och ungdomsnämnden samt dess administration
- Barn- och ungdomskontoret, Särskolan, Säljö Barnkoloni, Karlskrona
kompetenscentrum, Resursskolan, Resurscentrum
- Verksamhetsgemensamma kostnader och intäkter
- Bemanningsteam
- Skolskjutsar
- Lokaler
- Facklig tid
- Finansiella poster samt avskrivningar
- Intäkter - barnomsorgsavgifter
- Enskild förskoleverksamhet
- Friskolor
- Samverkansområden/rektorsområden
- Reserv
Investeringsbudget
Nämnden har erhållit 6 Mkr till investeringar för 2008. Utöver dessa medel finns det
som en reserv om 0,5 Mkr under kommunstyrelsen avsatta medel för inventarier till
barnomsorgsutbyggnaden 2008. En reserv, på 0,3 Mkr, budgeteras för oförutsedda
behov som erfarenhetsmässigt uppstår under året.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta:
1. att godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för 2008,
2. att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 2008,
3. att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2008,
4. att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska justeringar
i internbudget och resursfördelningar,
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5. att ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per rektorsområde,
6. att uppdra åt förvaltningen att löpande föreslå åtgärder och senast i samband med
delårsbokslutet per augusti 2008 återkomma med redovisning av sparåtgärder
motsvarande RUPEN, 5,2 Mkr,
7. att ersättningsbeloppet till fritidshemmen förblir oförändrat i jämförelse med
2007,
8. att uppdra åt förvaltningen att under 2008 utarbeta en modell för lokalbidrag till
de enskilda förskolorna.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut på nämndens
januarisammanträde.
----------------------Yrkande
Patrik Hansson (s) redovisar ett tillägg till förslag till internbudget som lyder:
”Utgångsläge skillnad mellan 2007-2008
Demografin
Friskolorna
”Rupen”
Fritidshemmen

5 000 000
8 000 000
5 200 000
2 500 000

Totalt en skillnad på – 20 700 000 kr
Backaboskolan & Tullskolan – Klara besked krävs!
I samband med att internbudgeten i barn- och ungdomsnämnden behandlas är det
enligt vår mening mycket viktigt att det lämnas klara och tydliga besked när det
gäller Backaboskolans och Tullskolans framtid. Femklöverns löfte om räddning av
dessa skolor (den s k skolkollapsen) innebär ett långtgående ekonomiskt åtagande
eftersom båda skolorna är i akut behov av upprustning/modernisering. Tekniska
förvaltningen har tidigare lämnat besked om att Backaboskolans renoveringsbehov
motsvarar 6-7 miljoner kronor och Tullskolans renoveringsbehov motsvarar 30-40
miljoner kronor. När lämnas klara och tydliga besked angående Backaboskolans och
Tullskolans framtid? Om den kommunala skolan ska vara ett konkurrenskraftigt
alternativ till de fristående skolorna måste alla frågetecken rätas ut omedelbart.
Skolan i Karlskrona behöver arbetsro och långsiktighet.”
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”Vår uppfattning har hela tiden varit att det är absolut nödvändigt att minska våra
lokalytor (lägga ner en eller flera kommunala skolor). Detta skulle innebära en
kvalitetsförbättring i den verksamhet som blir kvar.
Konsekvenser av nuvarande nettoram
På barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott yrkade vi från (s) att samordnande
rektorer, i grova drag, till barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 30
januari redovisar om man klarar uppdraget med föreslagen internbudget, gentemot
skollagen, läroplan och skolplan. Tyvärr röstades detta förslag ner av femklöverns
företrädare. Vi kan se att vårt yrkande vid BUN:s au sammanfaller väl med Lärarförbundets yrkande vid samverkansgruppen. Lärarförbundets yrkade bifölls av
arbetsgivaren!
Vår uppfattning är att det är nödvändigt att rektorerna får möjlighet att beskriva
konsekvenserna av föreslagen internbudget innan beslut fattas av nämnden. Vi ser
att det blir mer än svårt att bibehålla kvaliteten i verksamheten med den medelstilldelning som gäller för närvarande. BUN:s nuvarande nettoram stämmer dåligt
överens med de vallöften som utställdes av ledande företrädare i femklövern under
valrörelsen 2006.”
Patrik Hansson (s) lämnar följande yrkande för den socialdemokratiska gruppen:
1. att genomföra en förändring av friskolornas lokalbidrag för att därmed jämställa
nivån med den kommunala genomsnittsnivån,
2. att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att sänka elevbidraget till
de fristående skolorna. Uppdraget redovisas för nämnden i april 2008,
3.att

ge förvaltningen i uppdrag att se över hyressättningen för extern uthyrning av
exempelvis slöjdsalar, gymnastiksalar och så vidare. Uppdraget redovisas för
nämnden i april 2008,

4. att ge samordnande rektorer i uppdrag att till barn- och ungdomsnämndens
sammanträde den 27 februari redovisa om man klarar uppdraget med
föreslagen internbudget, i förhållande till/gentemot skollagen, läroplanen och
lokal skolplan,
5. att omedelbart tillskriva kommunstyrelsen för att redan nu informera om att
barn- och ungdomsnämnden kommer att behöva resursförstärkningar för att
bibehålla nuvarande ambitionsnivå, samt
6. att sträva efter att personaltätheten på de kommunala förskolorna ökar.
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Vidare meddelar Patrik Hansson (s) på socialdemokraternas vägnar att de ej deltar i
beslut huvudförslag, att-satserna 1-6, samt yrkar bifall till att-satserna 7-8.
Åsa Gyberg-Karlsson (v) deltar ej i beslut att-satserna 1-6, huvudförslag samt yrkar
bifall till samtliga sex tilläggsyrkanden.
Richard Jomshof (sd) deltar ej i beslut att-satserna 1-5, huvudförslag, men yrkar
bifall till att-satserna 6-8. Richard yrkar bifall till samtliga tilläggsyrkanden.
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till samtliga att-satser i huvudförslaget, samt
yrkar bifall till tilläggsattsatserna 3 och 6 och avslag på tilläggsattsatserna 1, 2, 4
samt 5.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget att-satserna 1, 2, 3, 4
samt 5. Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt dessa.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet samt Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.
Därefter ställer ordföranden proposition på tjänstemannaförslaget att-sats 6.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar ej i beslutet.
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget att-satserna 7 och 8.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt dessa.
Tilläggsyrkanden
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 1 mot Johan Elofssons
avslagsyrkande och finner socialdemokraternas tilläggsyrkande som antaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 2 mot Johan Elofssons
avslagsyrkande och finner socialdemokraternas tilläggsyrkande som antaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 3 och finner socialdemokraternas
tilläggsyrkande som antaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 4 mot Johan Elofssons
avslagsyrkande och finner socialdemokraternas tilläggsyrkande som antaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 5 mot Johan Elofssons
avslagsyrkande och finner socialdemokraternas tilläggsyrkande som antaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 6 och finner socialdemokraternas
tilläggsyrkande som antaget.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) för 2008,
2. att godkänna förslag till resursfördelning till samverkansområdena för 2008,
3. att godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2008,
4. att uppdra åt Barn- och ungdomskontoret att göra erforderliga tekniska
justeringar i internbudget och resursfördelningar,
5. att ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per rektorsområde,
6. att uppdra åt förvaltningen att löpande föreslå åtgärder och senast i samband med
delårsbokslutet per augusti 2008 återkomma med redovisning av sparåtgärder
motsvarande RUPEN, 5,2 Mkr,
7. att ersättningsbeloppet till fritidshemmen förblir oförändrat i jämförelse med
2007,
8. att uppdra åt förvaltningen att under 2008 utarbeta en modell för lokalbidrag till
de enskilda förskolorna
9. att genomföra en förändring av friskolornas lokalbidrag för att därmed jämställa
nivån med den kommunala genomsnittsnivån,
10. att ge förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att sänka elevbidraget till
de fristående skolorna. Uppdraget redovisas för nämnden i april 2008,
11. att ge förvaltningen i uppdrag att se över hyressättningen för extern uthyrning av
exempelvis slöjdsalar, gymnastiksalar och så vidare. Uppdraget redovisas för
nämnden i april 2008,
12. att ge samordnande rektorer i uppdrag att till barn- och ungdomsnämndens
sammanträde den 27 februari redovisa om man klarar uppdraget med
föreslagen internbudget, i förhållande till/gentemot skollagen, läroplanen och
lokal skolplan,
13. att omedelbart tillskriva kommunstyrelsen för att redan nu informera om att
barn- och ungdomsnämnden kommer att behöva resursförstärkningar för att
bibehålla nuvarande ambitionsnivå, samt
14. att sträva efter att personaltätheten på de kommunala förskolorna ökar.
____________
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2007.458 630

A Ottosson
§6
S Ohlsson
Ansökan om tillstånd för enskild förskola och fritidshem – Stubbens
Stubben ek. för. ekonomiska förening
Akten
Bakgrund
Stubbens föräldrakooperativ, ekonomisk förening, har sedan 1991 bedrivit förskola
och fritidshem i enskild regi. Verksamheten har reglerats av avtal som kontinuerligt
förnyats.
Tillstånd
Från och med den 1 juli 2006 ändrades skollagens kapitel 2 a 13, 14 och 17 §§
avseende etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem.
För att anpassa handläggning och beslutsfattande till skollagens ändringar beslutade
barn– och ungdomsnämnden den 28 augusti 2006, § 79, vad som ska gälla vid
tillståndsgivning och vid beslut om bidrag.
Mot bakgrund av lagens ändringar och i kombination med att avtalet för Stubbens
förskola/fritidshem löper ut den 31 januari 2008 ansöker föreningen om tillstånd från
och med den 1 februari 2008.
Enligt skollagen kap 2a 14 § ska kommunen bevilja tillstånd till enskild
förskola/enskilt fritidshem om verksamheten uppfyller
1. kraven på god kvalitet och säkerhet, och
2. de krav som anges i 3 §.
Bedömning av ansökan
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) samt Allmänna råd för fritidshem ligger till
grund för ansökan från Stubbens föräldrakooperativa förskola/fritidshem, som
bedöms svara mot de krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen
(2a kap 14 §).
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja Stubbens ekonomiska förening tillstånd att bedriva förskola och
fritidshem.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
-----------------------------
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bevilja Stubbens ekonomiska förening tillstånd att bedriva förskola och
fritidshem.
______________
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2007.458 630

B Karsvall
§7
S Petersson
Ansökan om bidrag för enskild förskola och fritidshem – Stubbens
Stubben ek. för. ekonomiska förening
Akten
Föräldrakooperativet Stubben har i skrivelse den 14 november 2007 till barn- och
ungdomsförvaltningen ansökt om bidrag till förskoleverksamhet för sin verksamhet i
Stubbelyckes gamla Folkskola.
Föräldrakooperativet Stubben bedriver idag förskoleverksamhet i Stubbelyckes
gamla Folkskola enligt avtal med barn- och ungdomsnämnden. Avtalet går ut
den 31 januari 2008 och med anledning av detta söks bidrag för fortsatt verksamhet.
I 2008-års budget finns medel avsatt för denna verksamhet.
Tillstånd att bedriva förskoleverksamhet söks av Föräldrakooperativet Stubben i
separat ärende.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja drifts- samt hyresbidrag, i enlighet med dagens regelverk och
motsvarande 800 veckotimmar, från och med den 1 februari 2008.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
----------------------------Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bevilja drifts- samt hyresbidrag, i enlighet med dagens regelverk och
motsvarande 800 veckotimmar, från och med den 1 februari 2008.
___________
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2006.78 042

B Karsvall
S Ohlsson
Tekn förv
Akten

§8
Ventilationsombyggnad Vedebyskolans administrationsdel
Bakgrund
Personalen och elever på Vedebyskolan har under lång tid klagat på dålig ventilation,
luftens kvalitet och kalla lokaler. Tekniska förvaltningen har vidtagit flera åtgärder
och delar av problematiken är löst.
Den 17 februari 2006 gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion på Vedebyskolan. De
konstaterade då ett flertal brister vilka tekniska förvaltningen till stora delar nu har
åtgärdat.
Det som ännu inte är åtgärdat är problemen med värme och ventilation i skolans
administrativa del. Tekniska förvaltningen har utrett frågan och konstaterat att det
ventilations- och värmesystem som finns i denna del av skolan är helt utslitet och
måste bytas ut. Befintligt system har ventilation och värme ihopkopplat, ett system
som inte längre finns på markanden, och därför är det omöjligt att få fram reservdelar
för att renovera det.
Arbetsmiljöverket har nu meddelat att de överväger att ge Karlskrona kommuns
barn- och ungdomsförvaltning ett föreläggande att åtgärder i detta ärende ska vara
vidtagna innan den 1 juni 2008. Förvaltningen har svarat Arbetsmiljöverket att ett
ärende om en ombyggnad av ventilationsanläggningen kommer att behandlas av
barn- och ungdomsnämnden i januari.
Förslag
Att byta ut befintligt värme- och ventilationssystem till ett nytt och modernt kostar
enligt Tekniska förvaltningen ca 850 000 kronor. Denna investering innebär en
hyresökning för Barn- och ungdomsförvaltningen med ca 85 000 kronor.
Föreslagen förändring bör genomföras omgående.
Investeringspengar hämtas ur medel för arbetsmiljöåtgärder. Driftsmedel förutsätts
rymmas inom Barn- och ungdomsnämndens ordinarie budget för 2008.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hemställa till tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
genomföra ovan beskrivna värme- och ventilationsombyggnad.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
-----------------------------
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att hemställa till tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
genomföra ovan beskrivna värme- och ventilationsombyggnad.
______________
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2007.191 001

H Lindgren
Berörda
områden
T BrindefalkKnutsson
O Svensson
Akten

§9
Revidering av kontaktpolitikerlistan
En revidering av kontaktpolitiker måste göras eftersom barn- och ungdomsnämnden
har fått några nya ledamöter/ersättare.
Följande ändringar föreslås:
Thomas Brindefalk-Knutsson (kd) väljs till Trossö rektorsområde inklusive
särskolans frivilliga skolformer, Amiralitetsskolan, Fantasi personalkooperativ,
Stumholmens föräldrakooperativ samt Friskolan Galären.
Ola Svensson (sd) väljs till Lyckeby inklusive särskolans verksamheter, Fyruddens
skola, Mariagårdens förskola, Skärgårdens Montessori föräldrakooperativ, Skutan
föräldrakooperativ, Friskolan Svettpärlan, Karlskrona Montessorifriskola.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ovanstående förslag.
_____________
Ny reviderad lista över kontaktpolitiker sänds ut till barn- och ungdomsnämnden
samt till rektorsområdena.
Ordförande vill till sammanträdet i februari ha in en redogörelse och synpunkter på
hur mycket kontaktpolitikerkontakten utnyttjats under 2007.
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§ 10
Kurser och konferenser
Kulturförvaltningen inbjuder fem ledamöter eller ersättare i barn- och ungdomsnämnden att deltaga på Regionteaterns premiär på barnteatern Farmors alla pengar.
Teatern spelas i Filmsalen på Gullberna Park den 14 februari 2008 kl. 11.00.
Föreställningen vänder sig till barn på lågstadiet.
Anmälan om deltagande görs till Eva Karlsson senast den 7 februari. Det är fritt att ta
med sig ett barn som sällskap.
-----------------Roland Andréasson (s) önskar, vid något tillfälle, information för nämndens
ledamöter om politikers ansvar och befogenheter och nyheter inom kommunalrätten.
_____________
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§ 11
Övriga ärenden
1.

Skolvalsmodulen
Åsa Gyberg-Karlsson (v) frågar hur det går med skolvalsmodulens
införande. Henrik Lindgren, administrativ chef, informerar om hur långt man
praktiskt har kommit med införandet av skolvalsmodul.
Information om skolstart hösten 2008 kommer att annonseras i dagspressen.
Brev skickas hem till alla 7-åringar. Det kommer även att finnas information
om skolstarten på hemsidan.
_________________
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§ 12
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2007.187 102
§ 180
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

2007.187 102
§ 181
Kommunala val

Kommunfullmäktige

2006.223 042
§ 184
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2007

Kommunfullmäktige

2007.91 760
§ 186
Alkohol och drogpolicy

Kommunfullmäktige

2007.186 004
§ 193
Balansförteckning över obesvarade motioner
och medarbetarförslag den 1 november 2007

Kommunfullmäktige

2008.17 026
§ 194
Förslag till jämställdhetsprogram

Kommunfullmäktige

2006.497 608
§ 196
Besvarande av motion angående stopp för
islamiserade lovdagar

Folkpartiet, Lena Hjorth

2005.460 287
Återtagande av motion ”Modernisera Holmsjö skola”

Länsrätten i Blekinge län

2007.94 609
Dom avseende ansökan om tillstånd,
förskoleföreningen Boken, Hasslö

Blekinge Tingsrätt

2006.113 630 Underrättelse av konkurs;
Förskolan Förgätmigej AB
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Kommunledningsförvaltningen

2008.9 770
Karlskrona kommuns beredskapsplan för
pandemisk influensa

Barn- och ungdomsförvaltningen

2008.9 770
Barn- och ungdomsförvaltningens beredningsplan
för pandemisk influensa

Barn- och ungdomsförvaltningen

2005.261 624
Utvärdering av skolhälsovårdens handlingsprogram för barn och ungdomar med övervikt och
fetma

Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2007.502 214
Yttrande över planprogram för Karlskrona 5:1,
Västra Mark

Till samhällsbyggnadsförvaltningen

2007.530 214
Yttrande över planprogram för Västra Rödeby,
Bubbetorp

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2007.531 291
Tillsynsprotokoll från inspektion av
Saltöskolan

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2007.532 291
Tillsynsprotokoll från inspektion av
Aspöskolan

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2007.533 290
Tillsynsprotokoll från inspektion av
Dagbarnvårdarlokalen Mosippan, Rödeby

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2007. 534 290
Tillsynsprotokoll från inspektion av
Spjutsbygds förskola

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2007.535 290
Tillsynsprotokoll från inspektion av
Saltkråkans förskola

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2007.539 290
Tillsynsprotokoll från inspektion av
Hästö förskola
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Räddningstjänsten Östra Blekinge

2007.539 290
Tillsynsprotokoll från inspektion av
Blåports förskola

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2007.540 291
Tillsynsprotokoll från inspektion av
Strömsbergs skola

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2007.540 291
Tillsynsprotokoll från inspektion av
Hasslö skola byggn 4, matsal, förskola

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2007.540 291
Tillsynsprotokoll från inspektion av
Jändelskolan

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2008.10 291
Tillsynsprotokoll från inspektion av
Fridlevstad skola

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2008.27 291
Tillsynsprotokoll från inspektion av
Arenaskolan

Vedebyskolan
Mats Fredh
Lena Sandgren Swartz

2007.384 611
Nya Vedebyskolan – för utveckling och
ökad konkurrens

Vedebyskolans föräldragrupp
Carina Abrahamsson

2007.384 611
Skrivelse angående träff med barn- och
ungdomsnämnden angående skolsituationen
i Lyckeby samt svar från ordföranden
Jan-Olof Petersson

Lyckeby Gille
Per Thorngren

2007.384 611
Skrivelse angående nedläggning av skolor

Föräldrarepresentant Skrävle skola
Fredrik Karlsson

2007.384 611
Skrivelse med anledning av annons efter
ny rektor för Skrävle och Fågelmara skolor
samt svar från förvaltningen.
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Pia Lindström
Backabo

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan.

Sturköskolans föräldrastyrelse

Protokoll fört vid sammanträde den
26 november 2007.

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

27 februari 2008

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 27 februari 2008
§ 13

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

§ 14

Delegeringsärenden

§ 15

Utökning av förskoleverksamheten på Hasslö

§ 16

Motion – Förslag till yttrande över motion; Utredning av ny skola i
Nättraby

§ 17

Förslag med anledning av politiskt direktiv om tillsyn/insyn i enskild
förskola och skolbarnsomsorg

§ 18

Ansökan om bidrag till enskild förskola – Galären Utbildningar AB

§ 19

Medborgarförslag – Förslag till yttrande över RFSL:s åtgärdsförslag i
tio punkter om HBT-kunskap

§ 20

Tillägg i delegationsordningen

§ 21

Backaboskolan

§ 22

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

§ 23

Meddelanden

1
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Plats och tid

Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7B, Karlskrona
kl 08.30 – 12.30

Beslutande

Jan-Olof Petersson (fp)
ordförande
Johan Elofsson (m)
1:e vice ordförande
Patrik Hansson (s)
2:e vice ordförande
Birgitta Gamelius (m)
Patrik Magnusson (m)
Anna Ekström (fp)
Pernilla Persson (c)
Thomas Brindefalk-Knutsson (kd) fr o m § 15 föredraging
Jeanette Pettersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Roland Andréasson (s)
Richard Jomshof (sd)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

Tjänstgörande ersättare

Eva Ottosson (m)
Claes Nedfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Siv Holmberg (s)

§ 13 föredragning

Eva Ottosson (m)
Emina Cejvan (m)
Patrik Stjernlöf (m)
Siv Holmberg (s)
Ola Svensson (sd)

fr o m § 15 föredragning

Bodil Karsvall
Henrik Lindgren
Stefan Petersson
Solvig Ohlsson
Eva Karlsson

barn- och ungdomschef
administrativ chef
ekonomichef
planeringschef
nämndsekreterare

Ersättare

Tjänstemän

§§ 13-21 föredragning
fr o m §§ 13-23 beslutssammanträdet

§§ 13-21 föredragning
t o m § 21 besluttssammanträdet

2
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Utses att justera Patrik Magnusson (m)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 3 mars 2008 Paragrafer 13-23
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 4 mars 2008.
Intygar i tjänsten
Eva Karlsson
Nämndsekreterare
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2008.51 611
§ 13
Aktuell information
S Ohlsson
Akten

1.

Köredovisning per den 31 januari 2008
Solvig Ohlsson, planeringschef, redogör för kösituationen för januari 2008.
Redovisningen omfattar samtliga rektorsområden och enskilda verksamheter.
Den totala kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 är 77 barn. 41 barn har
erbjudits plats, men föräldrarna har valt att avvakta tills eftersökt plats kan
erbjudas. 26 barn har ej fått erbjudande om plats, 5 av dessa kommer från annan
kommun, 13 har sena ködatum samt 2 har obetalda skulder.
Framtida känd kölista till och med oktober 2008 visar 465 barn varav 60 till
enskild verksamhet. Av den totala kön fram till och med oktober 2008 önskar
64 placering enligt regeln för arbetssökande och 5 placering enligt regeln för
föräldraledighet.
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 10 barn i kö varav 2 till enskild
verksamhet. 4 av barnen har sena ködatum. Framtida känd väntelista från till och
med oktober 2008 är 15 barn varav 2 enligt regeln för arbetssökande.
Behovet för våren 2008 prognostiseras till mellan 50 och 70 platser.

Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________
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2007.306 042
Akten

2.

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

Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________

27 februari 2008

§ 14
Delegeringsärenden
AU-beslut i skolpliktsärende – sekretess

S2006.394 606

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som ledarresurs 10 %
vid Rosenholmskolan under tiden 1-29 februari 2008

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som rektorsassistent/
ledningsresurs 20 % vid Rosenholms förskola under tiden
1 januari – 31 juli 2008. Ersätter tidigare beslut daterat
14 januari 2008.

2008.5 024

Begäran från anställd om entledigande från fritidspedagogtjänst från och med den 1 mars 2008

2008.5011 023

Beslut om placering av elev i år 8, Rödeby rektorsområde, i
särskild undervisningsgrupp från och med den 24 januari 2008
och tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång två dagar i veckan för elev i år 8,
Jämjö västra rektorsområde från och med den 4 februari 2008
Beviljad ledighet för pojke i år 4, Trossö rektorsområde under
tiden 5-20 november 2007.
Beviljad ledighet med ytterligare två dagar till tidigare beslut,
flicka år 9, Jämjö Västra rektorsområde
Beviljad ledighet för flicka år 6 Jämjö Västra rektorsområde
under tiden 2-4 juni 2008, tidigare beviljad ledighet nio dagar.
Beviljad ledighet för pojke i särskolans rektorsområde under
tiden 26 februari – 20 mars 2008
Beviljad ledighet för flicka i särskolans rektorsområden under
tiden 13 december 2007 – 18 januari 2008
Inskrivning av flicka i särskola från och med den 25 februari
2008
Inskrivning av flicka i särskolan från och med den 7 januari
2008
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Begäran från anställd om entledigande från förskollärartjänst. Sista anställningsdag den 6 januari 2008

2007.5061 023

Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9, Rödebyskolan under tiden 7 januari till och med den 17 februari
2008

2007.5063 606

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________
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2007.225 611

Tekniskanämnden
Kommunfullmäktige
S Ohlsson
Akten

§ 15
Utökning av förskoleverksamhet på Hasslö
Behovet av fler förskoleplatser på Hasslö har diskuterats under längre period.
Med anledning av detta lämnade Christina Mattisson (s) våren 2007 in en motion,
”Kommunal förskola på Hasslö”, till kommunfullmäktige. Motionärens förslag var
att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att omgående utreda möjligheten att
starta en kommunal förskola på Hasslö.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i september 2007, § 118, att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad genom att barn- och ungdomsnämnden lämnat uppdrag till förvaltningen i enlighet med motionen.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade i november 2007 att motionen
ska anses besvarad i och med att uppdraget är lämnat till barn- och ungdomsförvaltningen.
På Hasslö finns idag 5 förskoleavdelningar med totalt 94 barn placerade. Från våren
2008 har en tillfällig utökning gjorts med 7 platser för att möta den stora efterfrågan.
Den av kommunfullmäktige antagna kommunprognosen visar att antalet boende barn
på Hasslö kommer att ligga på strax under 20 per åldersgrupp de kommande åren.
För att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser på Hasslö föreslås att en
paviljongdel byggs i direkt anslutning till skolan och att en idag befintlig yta byggs
om till förskola. Detta skulle ge Hasslö skola och förskola möjligheter att på ett
flexibelt sätt nyttja sina lokaler över tid utifrån de olika behov som kommer att finnas
i skolan och på förskolan.
Årshyra
Drift 1,25 avdelning
TOTALT

70 000 kronor
1 875 000 kronor
2 445 000 kronor

Detta innebär en ökad kostnad år 2009 ( från ca 1 maj) med ca 1 630 000 kronor.
Inflyttning i lokalerna kan ske ca 15 månader efter det att kommunfullmäktige har
fattat beslut i ärendet. Detta innebär att utökningen av förskoleplatser på Hasslö kan
ske under senare delen av våren 2009.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att hemställa till tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
genomföra redovisade förslag på lokalförändringar,
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samt att barn- och ungdomsnämnden för egen del beslutar
2. att våren 2009 utöka förskoleverksamheten med ca 1,25 avdelning
enligt redovisat förslag,
3. att hos kommunstyrelsen, inför budget 2009, begära 0,2 Mkr för
inventarier
Arbetsutskottet önskar kompletteringar i ärendet, avseende driftsbidrag och medel
för inventarier. Kompletteringarna lämnats till ledamöterna på barn- och
ungdomsnämndens sammanträde den 27 februari.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens februarisammanträde.
----------------------Arbetsutskottet önskade komplettering i ärendet, avseende driftsbidrag och medel
för inventarier.
Pengarna för investeringen hämtas från kommunens investeringsbudget där det är
avsatt 5 miljoner 2008 för ospecificerad förskoleutbyggnad samt resterande
1,1 miljoner överflyttade från investeringsbudgeten 2007.
Driftskostnaderna inklusive hyra beräknas att inrymmas i det tillskott för förskoleutbyggnad om 5 miljoner som finns i planen för budget 2009.
Yrkande
Patrik Hansson (s), Johan Elofsson (m), Richard Jomshof (sd) samt Åsa GybergKarlsson (v) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att hemställa till tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
genomföra redovisade förslag på lokalförändringar
samt att barn- och ungdomsnämnden för egen del beslutar
2. att våren 2009 utöka förskoleverksamheten med ca 1,25 avdelning
enligt redovisat förslag
3. att hos kommunstyrelsen, inför budget 2009, begära 0,2 Mkr för
inventarier.
_______________

27 februari 2008
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2007.171 611

Kommunfullmäktige
S Ohlsson
Akten

§ 16
Förslag till yttrande över motion angående utredning av ny skola i Nättraby
Socialdemokraterna har till kommunfullmäktige ställt motion med förslag om
utredning av en ny skola i Nättraby.
I motionen framförs att det ökade antalet barnfamiljer i Nättraby nu innebär ett stort
behov av förskoleplatser och att detta på några års sikt innebär att Nättrabyskolan blir
för liten.
Motionärerna är glada över den positiva skolutveckling som skett på Nättrabyskolan
F-9 och vill nu att Karlskrona kommun tar ett nytt steg i skolutvecklingen och skapar
en skola för de minsta barnen tillsammans med en förskola. De ser genom detta bl a
att förskolans arbetssätt skulle följa med lägre in i grundskolan. Motionärerna menar
också att det är viktigt att ge den kommunala skolan uppdraget att fortsätta utveckla
skolan, såväl i Nättraby som resten av kommunen.
I motionen föreslås Kommunfullmäktige besluta
att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda och återkomma med
förslag om hur en skola i motionens anda kan utformas och lokaliseras i Nättraby
att uppdraget återförs till kommunfullmäktige senast under våren 2008
Förslag till beslut
Antalet barn i skolåldern kommer att öka inom Nättrabyskolans upptagningsområde
de närmsta åren precis som motionen påtalar. Det är dock svårt att förutse om och
när nuvarande Nättrabyskolan inte har tillräcklig kapacitet. Det faktiska antalet
elever som önskar gå på Nättrabyskolan beror förutom på antalet elever i
upptagningsområdet också på hur eleverna väljer skola.
Det är dock nödvändigt att det finns en planberedskap för en ny skolenhet och för
ytterligare förskolor i Nättrabyområdet. Detta behov har tidigare påtalats och görs
också i den lokalbehovsutredning som barn- och ungdomsförvaltningen gjorde
hösten 2007.
Tjänstemannaförslag
Med stöd av vad som anförts ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen samt
2. att hemställa till samhällsbyggnadsförvaltningen att detaljplan ska tas fram
för en ny skolenhet samt ytterligare förskolor i Nättrabyområdet.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens februarisammanträde.
--------------------Yrkande
Patrik Hansson (s) yrkar avslag på att-satsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen till förmån för eget yrkande att föreslå kommunfullmäktige att motionen
anses vara besvarad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslagets att-sats 1 mot Patrik
Hanssons yrkande och finner Patrik Hanssons yrkande som antaget.
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget att-sats 2.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att föreslå kommunfullmäktige att motionen anses vara besvarad samt
2. att hemställa till samhällsbyggnadsförvaltningen att detaljplan ska tas fram
för en ny skolenhet samt ytterligare förskolor i Nättrabyområdet.
_______________
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2008.46 630

B Karsvall
A Eklund
Akten

§ 17
Förslag med anledning av politiskt direktiv om tillsyn/insyn i enskild förskola
och skolbarnsomsorg
Barn och ungdomsförvaltningen har fått direktiv från ordföranden i barn- och
ungdomsnämnden att lämna förslag till genomförande och organisation för
kontinuerlig tillsyn/insyn av verksamheter med andra huvudmän.
Kommunens ansvar och rättigheter
Kommunen är tillstånds- och tillsynsmyndighet för förskolor och fritidshem i enskild
regi. För verksamheten i fristående skolor har kommunen, som bidragsgivare rätt till
insyn, medan Skolverket har ansvar för den tillsynen.
Oavsett om det handlar om tillsyn eller insyn i verksamheterna, är det övergripande
syftet att garantera likvärdighet och rättssäkerhet.
Under flera år genomfördes kontinuerliga verksamhetsbesök i både kommunal,
enskild och fristående verksamheter. Vid dessa verksamhetsbesök deltog tjänstemän
från utvecklingsfunktionen tillsammans med respektive kontaktpolitiker från barn–
och ungdomsnämnden. Sedan 2004 har dock de personella resurserna inte medgett
att fortsätta eller utveckla denna form.
För närvarande erbjuds den enskilda och fristående verksamheten att delta i de
utvärderingar som ingår i den utvärderingsplan som barn- och ungdomsnämnden
fastställer.
Däremot saknas idag helhetsbedömningar som utgår från tillstånd och styrdokument,
där Barn och ungdomsnämndens myndighetsutövning genomförs systematiskt.
Aspekter att beakta
• De verksamheter som drivs i kommunal regi har Skolverket som
tillsynsmyndighet. Här genomförs också kontinuerliga utvärderingar som
redovisas till den politiska organisationen (BUN, KS/KF, revision), samt i de
flesta fall offentliggörs på förvaltningens hemsida.
• En framtida organisation för tillsyn i verksamheterna med andra huvudmän bör
inkludera både myndighetsutövning (utifrån tillståndet) och kvalitativa faktorer
(utifrån läroplanen)
• En organisation som läggs utanför barn- och ungdomsförvaltningen, och som har
till uppgift att granska delar av verksamheterna, måste ha ”kulturkompetens”.
Dvs. vara väl förtrogen med förskolans, fritidshemmets och skolans uppdrag och
kunna bedöma olika former av information.
• Uppdrag och omfattning bör årligen ges via beslut i barn- och ungdomsnämnden.
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Antalet förskoleenheter i enskild regi är 14
Antalet fristående skolenheter är 5, varav flertalet även har fritidshem.
Det innebär att cirka 20 enheter ingår i den verksamhet som ska granskas och
bedömas.
Alternativ för genomförande
Tre olika alternativ för genomförande redovisas nedan, för att
1. Kommunledningsförvaltningen
2. Externa aktörer
3. Inspektionstjänst direkt underställd BUN
Finansiering
Myndighetsansvaret och den tillsyn som krävs avseende tillståndet, ska tillsvidare
genomföras från barn- och ungdomsförvaltningen. Resurser som avsätts för detta
kommer att registreras och beräknas.
Även om metodiken för framtida tillsynsbesök avseende kvalitet inte är känd, är det
mest realistiskt att planera för att minst två personer genomför inspektionerna
tillsammans. Likaså bör frekvensen för återkommande tillsyn alternativt insyn,
planeras till vartannat år.
Den årliga kostnaden skulle då hamna kring strax under 100.000 kr, inklusive PO
men exklusive OH kostnader. (arbetsplats, PC, telefon, kompetensutv osv.) för
alternativ 1 + 3. Här är inte inräknat den resurs som kan komma ifråga från befintliga
organisationen.
Alternativ 2 skulle kosta det tredubbla.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra myndighetstillsyn som påbörjas
snarast,
2.att ge förvaltningen i uppdrag att initiera ett samarbete med kommunledningsförvaltningen som syftar till att ett övergripande nätverk mellan kommunens
förvaltningar för tillsyn/insyn i verksamheter med annan huvudman, kommer
till stånd,
3. att när det kan anses vara lämpligt anlita extern tjänst för tillsyn och
kvalitetsgranskning,
4. att den resurs som kommer att behövas för uppdraget bör finansieras/regleras via
resurstilldelningen för berörda verksamheter.
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens februarisammanträde.
----------------------------Yrkande
Patrik Hansson (s) yrkar avslag på att-sats 3 i tjänstemannaförslaget till förmån
för eget yrkande att ge förvaltningen i uppdrag att inrätta inspektionstjänst direkt
underställd barn- och ungdomsnämnden. Patrik yrkar bifall till att-satserna 1,2 samt
4 i tjänstemannaförslaget.
Åsa Gyberg-Karlsson yrkar avslag till tjänstemannaförslagets attsats 3 och bifall till
Patrik Hanssons yrkande.
Johan Elofsson (m) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att-sats 1 i tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer proposition på att-sats 2 i tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer proposition på att-sats 3 i tjänstemannaförslaget mot
Patrik Hanssons yrkande och finner tjänstemannaförslaget som antaget.
Ordföranden ställer proposition på att-sats 4 i tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra myndighetstillsyn som påbörjas
snarast,
2. att ge förvaltningen i uppdrag att initiera ett samarbete med kommunledningsförvaltningen som syftar till att ett övergripande nätverk mellan kommunens
förvaltningar för tillsyn/insyn i verksamheter med annan huvudman, kommer
till stånd,
3. att när det kan anses vara lämpligt anlita extern tjänst för tillsyn och
kvalitetsgranskning,
4. att den resurs som kommer att behövas för uppdraget bör finansieras/regleras via
resurstilldelningen för berörda verksamheter.
Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Eva-Britt Dahlström (s), Roland
Andréasson (s), Claes Nedfors (s) samt Siv Holmberg (s) reserverar sig till
förmån för Patrik Hanssons yrkande.
__________________
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2007.430 630

Galären
Kommunstyrelsen
S Ohlsson
S Petersson
Akten

§ 18
Ansökan om bidrag till förskoleverksamhet – Galären Utbildningar AB
Galären Utbildningar i Karlskrona AB har i skrivelse den 22 januari 2008 till Barnoch ungdomsförvaltningen ansökt om bidrag till förskoleverksamhet på Hästö.
Galären Utbildningar i Karlskrona AB bedriver idag skolverksamhet i Karlskrona
kommun och avser starta förskoleverksamhet i lokaler på Hästö. Enligt ansökan
avser de tillträda lokalerna samt starta verksamheten snarast.
Eftersom behov av platser är stort förutsätts verksamheten starta upp senast den 1
april för att bidrag skall beviljas.
Tillstånd att bedriva förskoleverksamhet har beviljats av barn- och ungdomsnämnden vid sammanträde den 19 december 2007.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

bevilja drifts- samt hyresbidrag, i enlighet med dagens regelverk och
motsvarande 38 platser, från och med den 1 april 2008 under förutsättning att
kommunstyrelsen tillskjuter ytterligare medel till förskoleutbyggnad 2008.

Arbetsutskottet vill att Galären Utbildningar AB, till barn- och ungdomsnämndens
sammanträde i februari, kompletterar sin ansökan med handlingar som styrker att
lokalerna är ändamålsenliga och godkända.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens februarisammanträde.
---------------------På arbetsutskottets sammanträde den 14 februari framkom en begäran om att
Galären Utbildningar AB, till barn- och ungdomsnämndens sammanträde i februari,
kompletterar sin ansökan med handlingar som styrker att lokalerna är ändamålsenliga och godkända för förskoleverksamhet.
På grund av lång handläggningstid har inte Galären kunnat få fram de önskade
handlingarna till dagens sammanträde. En tilläggsats föreslås därför till beslutet
att under förutsättning att lokalerna godkännes för förskoleverksamhet.
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Yrkande
Ordföranden yrkar på en tilläggsattsats att under förutsättning att lokalerna
godkännes för förskoleverksamhet.
Patrik Hansson (s) meddelar att s-gruppen, Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Roland Andréasson (s), Claes Nedfors (s) samt Siv
Holmberg (s) avstår behandling och beslut i ärendet.
Åsa Gyberg-Karlsson (v) avstår behandling och beslut i ärendet.
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till huvudförslag samt tilläggsattsatsen.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till huvudförslag samt tilläggsattsatsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsatsen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

bevilja drifts- samt hyresbidrag, i enlighet med dagens regelverk och
motsvarande 38 platser, från och med den 1 april 2008 under förutsättning att
kommunstyrelsen tillskjuter ytterligare medel till förskoleutbyggnad 2008,
samt

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

Kommunfullmäktige
A Ottosson
Akten

§ 19
Förslag till yttrande över medborgarförslag – yttrande över RFSL:s åtgärdsförslag i tio punkter om HBT-kunskap
RFSL Blekinge har genom Ulf Härstedt lämnat in medborgarförslag, som omfattar
ett åtgärdsförslag i tio punkter om HBT-kunskap.
RFSL föreslår att de tio punkterna genomförs i Karlskrona så att kommunen kan leva
upp till sitt mångfaldsmål och komma en god bit på väg för att skapa ett samhälle
öppet för alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Utbilda politiker.
Ta fram en handlingsplan för kommunens arbete med HBT-frågor.
Utbilda alla anställda inom kommunen.
Utbilda alla arbetsgivare inom kommunen.
Synliggöra HBT-personer och familjer i undervisningen.
Utbilda all skolpersonal.
Kontrollera att undervisningen korrekt tar upp frågor kring HBT-personers
situation.
8. Ge stöd till sociala mötesplatser.
9. Se över de relevanta styrdokumenten.
10. Ställ krav på ideella föreningar och studieförbund.
Styrdokumenten
I skollag, läroplaner, skolplan m.fl. styrdokument anges den värdegrund som ska
gälla i förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.
Barn- och ungdomsnämndens verksamhet
Samtliga rektorsområden har upprättat likabehandlingsplaner för sina enheter.
Skolplanen ger rektorerna i uppdrag att omsätta likabehandlingsplanen i praktisk
handling samt att redovisa resultat i de årliga kvalitetsredovisningarna.
Värdegrundsarbetet i förskolor, skolor och fritidshem inkluderar att arbeta i enlighet
med likabehandlingslagen. I rektorsområdenas kvalitetsredovisningar redovisas ett
stort arbete med att på olika sätt låta värdegrundsarbetet genomsyra alla delar av
verksamheten. HBT kommer in i undervisningen på olika sätt och i olika ämnen.
Ofta arbetar skolan med frågor om värderingar, livsstil och sexualitet i tematisk form
med mål från tex. no, so och svenska. Eleverna får både fakta och möjligheter att
diskutera exempelvis i form av värderingsövningar.
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Förslag till yttrande
De delar av medborgarförslagets tio steg som barn- och ungdomsnämnden yttrar sig
över är punkterna 5, 7 och 9. Övriga punkter är av kommunövergripande karaktär.
Via Myndigheten för skolutvecklingens satsning erbjuds rektorsområdena stöd i
arbetet med värdegrunden så att de i detta inkluderar sexuell läggning som
diskrimineringsgrund. Den centrala förvaltningen kan här stötta rektorsområdena
genom att bevaka och uppmärksamma myndighetens aktivteter.
Barn- och ungdomsnämndens nuvarande skolplan gäller tom 2010. I den finns
målsättningen att alla verksamheter ska ha väl fungerande förebyggande arbete kring
trygghet och tolerans. Arbetet med detta ska redovisas årligen i förvaltningens
kvalitetsredovisning. I skolornas likabehandlingsplaner finns med att alla former av
diskriminering ska uppmärksammas och aktivt arbetas med för att skapa en miljö där
människor med olika bakgrund, olika uppfattningar och olika läggning får lika stort
utrymme.
Med detta vill vi mena att vi redan idag arbetar med att uppmärksamma
problematiken kring och försöker motverka diskriminering i alla dess former. Detta
är ett ständigt pågående arbete som alltid måste finnas i barn- och ungdomsnämndens
verksamhet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att medborgarförslaget härmed anses vara besvarat.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens februarisammanträde.
-------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att medborgarförslaget härmed anses vara besvarat.
___________
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2007.124 002

H Lindgren
S Petersson
Akten

§ 20
Tillägg i delegationsordningen
Bakgrund
När en enskild verksamhet ansöker om tillstånd till att bedriva verksamhet i
kommunen kopplas tillståndet och därmed bidraget till en bestämd volym
timmar/platser. Under pågående budgetår kan det finnas anledningar till att göra
mindre förändringar av denna volym timmar/platser bl.a. pga. att den enskilda
verksamheten själv begär det.
För att lättare hantera dessa mindre förändringar är det praktiskt att låta tjänsteman
utföra detta på delegation istället för att varje gång hantera det som ett
nämndsärende. Av den anledningen föreslår förvaltningen ett tillägg i
delegationsordningen enligt följande:
” Under 6.1.2 i delegationsordningen ge förvaltningens ekonomichef i delegation att
under pågående budgetår kopplat till bidragsfinansiering av enskilda verksamheter
besluta om volymförändringar avseende platser/timmar.”
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

förändra delegationsordningen enligt ovan.

Arbetsutskottet vill att förvaltningen kompletterar lydelsen ovan med …besluta om
smärre volymförändringar … till barn- och ungdomsnämndens sammanträde i
februari.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens februarisammanträde.
-----------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

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

Miljö- och
byggnadsnämnden
Tekniska
förvaltningen
B Karsvall
S Ohlsson
Berörd rektor
Akten

§ 21
Backaboskolan
Begärt anstånd med att inkomma med begärda uppgifter enligt föreläggande den
7 december 2007, § 823 från miljö- och byggnadsnämnden har beviljats till den
28 februari 2008.
En rapport har nu kommit som visar på att lukten som finns i skolan inte innehåller
mögel, utan det är jordlukt som tränger in från grunden.
Fastighetschef, Håkan Franzén, har gjort en utredning om byggnadsproblematiken på
Backaboskolan. Slutsatsen i utredningen är ”att ersätta Backaboskolan med en ny
paviljong kostar enligt vår bedömning, vilken är baserad på liknande objekt, cirka
5 000 000 kronor. Att då rusta upp befintlig byggnad anser jag vara slöseri med
kommunala medel. En gammal byggnad som är hårt sliten som var tänkt som ett
provisorium har givetvis sina inbyggda nackdelar. Min rekommendation; Kosta inte
på befintlig Backaboskola någon av ovanstående åtgärder. I det fall BUN vill
bedriva skolverksamhet i Backaboområdet så bör man ersätta bef byggnad med en
ny.”
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens februarisammanträde.
----------------En utredning har gjorts av Karlskrona kommuns fastighetschef vilken påvisar
betydande brister och därmed behov av omfattande renovering av Backaboskolans
lokal. Renoveringskostnaden uppskattas till ca 5 miljoner kronor. Fastighetschefen
anser inte att detta är en försvarbar investering eftersom nyanskaffning av samma yta
i form av en paviljong skulle innebära ungefär samma investeringskostnad.
Den bedömning som vi i nuläget gör innebär att en investering av denna
storleksordning inte kan prioriteras. Vi bedömer också att det i närområdet finns
möjligheter att erbjuda samtliga elever annan skolplacering.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att fatta beslut om att skolverksamheten på Backaboskolan skall upphöra från
höstterminen 2008.
2. att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att organisera skolverksamheten
för de barn och föräldrar som berörs.
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samt att barn- och ungdomsnämnden för egen del beslutar
3. att svara Miljö- och byggnadsnämnden att vi inte avser att bedriva skolverksamhet
på Backaboskolan från höstterminen 2008.
Yrkanden
Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar avslag till tjänstemannaförslaget till förmån för
eget förslag i fyra att-satser.
1. att uppdra åt tekniska förvaltningen att på börja projektering för byggnation/er
innehållande förskola och skola i Backabos upptagningsområde,
2. att Backabo upptagningsområde från och med att byggnation är klar innefattar
Mariedal, Backabo, Torskors, Rosenholm samt Allatorp.
3. att under tiden projektering och byggnationen pågår låta verksamheten vara kvar
i nuvarande lokaler med justeringar för godtagbar inomhusmiljö,
4. att ta upp en diskussion med kommunledningen om hela kommunens ansvar för
den fysiska biten av förskole- och skolverksamhet, då detta bland annat kan ses
som en tillväxt- och näringslivsfråga.
Richard Jomshof (sd) yrkar avslag till tjänstemannaförslaget och bifall till Åsa
Gyberg-Karlssons förslag.
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden utser tjänstemannaförslaget som huvudförslag och Åsa GybergKarlssons förslag som tilläggsförslag.
Ordföranden ställer proposition på tjänsteförslaget att-sats 1.
Ordföranden ställer proposition på tjänsteförslaget att-sats 2.
Ordföranden ställer proposition på tjänsteförslaget att-sats 3.
Ordföranden ställer proposition på Åsa Gyberg-Karlssons tilläggsattsats 1
och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår tilläggsattsats 1.
Votering
Votering begärs. Nämnden godkänner följande voteringsproposition.
Den som stöder Åsa Gyberg-Karlssons förslag röstar ja. Den som vill avslå
förslaget röstar nej.
Följande röstar ja: Richard Jomshof (sd) samt Åsa Gyberg-Karlsson (v).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Patrik Hansson (s),
Birgitta Gamelius (m), Patrik Magnusson (m), Anna Ekström (fp), Pernilla Persson (c),
Thomas Brindefalk-Knutsson (kd), Jeanette Petersson (s), Eva-Britt Dahlström (s),
Roland Andréasson (s), Claes Nedfors (s) samt Siv Holmberg (s).
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Barn- och ungdomsnämnden har med 2 ja-röster och 13 nej-röster avslagit
Åsa Gyberg-Karlssons förslag på tilläggsattsats 1.
Då tilläggsattsats 1 ej längre är aktuell så faller tilläggsattsatserna 2 och 3.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åsa Gyberg-Karlssons tilläggsattsats 4 och
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att fatta beslut om att skolverksamheten på Backaboskolan skall upphöra från
höstterminen 2008.
2. att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att organisera skolverksamheten
för de barn och föräldrar som berörs.
barn- och ungdomsnämnden beslutar för egen del
3. att svara Miljö- och byggnadsnämnden att vi inte avser att bedriva skolverksamhet
på Backaboskolan från höstterminen 2008, samt
4. att ta upp en diskussion med kommunledningen om hela kommunens ansvar för
den fysiska biten av förskole- och skolverksamhet, då detta bland annat kan ses
som en tillväxt- och näringslivsfråga.
Åsa Gyberg-Karlsson (v) reserverar sig i att-satserna 1-3 till förmån för eget yrkande.
____________
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Övriga ärenden
Akten

2007.306 042
1. Verkställighet av tidigare beslut
Roland Andréasson (s), ställer frågan om hur långt ärende har kommit kring
beslut som fattades på barn- och ungdomsnämnden den 30 januari 2008,
internbudget 2008 § 5 att-sats 13, att omedelbart tillskriva kommunstyrelsen för
att redan nu informera om att barn- och ungdomsnämnden kommer att behöva
resursförstärkning för att bibehålla nuvarande ambitionsnivå.
Ordföranden svarar att kommunstyrelsen kommer att tillskrivas så snart underlag
till skrivelsen finns. Inom fyra veckor kommer skrivelsen att skickas till
kommunstyrelsen.
Roland Andréasson poängterar att beslutet är nämndens gemensamma. Lång
tid har redan gått. En ny skrivelse kommer att skickas från s-gruppen.
____________
2007.335 006

Akten

2.

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

Ordföranden lyssnar på synpunkterna och lovar återkomma med förslag.
_____________
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Piggelinen
Galären
B Karsvall
S Petersson
A Ottosson
Akterna
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2006.166 631
2007.122 631

3. Yrkande avseende Skolverkets beslut Piggelinen och Galären
Skolverket har godkänt Friskolan Panea AB:s (Piggelinen) ansökan om
godkännande av och rätt till bidrag för en fristående grundskola, åk 7-9 i
Karlskrona kommun samt ansökan från Galären Utbildningar AB om godkännande av och rätt till bidrag för en utökning av utbildningen vid en fristående grundskola år 1-5 i Karlskrona kommun.
Patrik Hansson (s) yrkar på att barn- och ungdomsnämnden ska överklaga
Skolverkets beslut angående tillstånd för friskolorna Piggelinen och Galären.
Stefan Petersson, chefsekonom, informerar om att tiden för överklagan på
Skolverkets beslut om Piggelinen har gått ut.
Patrik Hansson (s) poängterar att information om beslut från Skolverket måste
lyftas fram till nämnden innan tiden för överklagan går ut.
Åsa Gyberg-Karlsson (v) vill att samtliga ledamöter ska få ta del av besluten
så snart de kommit in till förvaltningen.
Ordföranden lovar att se över rutinerna för handläggning av dessa ärende.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar att:
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att överklaga Skolverkets beslut angående tillstånd för friskolan Gälären.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Patrik Hanssons yrkanden.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att överklaga Skolverkets beslut angående tillstånd för friskolan Gälären.
Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius (m), Patrik
Magnusson (m), Anna Ekström (fp), Pernilla Persson (c), Thomas BrindefalkKnutsson (kd) reserverar sig mot beslutet.
______________
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§ 23
Meddelanden
Arbetsmiljöverket

2006.377 291
Information om avslutat ärende - Holmsjö

skola
Skolverket

2008.32 609
Statistik om slutbetyg från grundskolan
våren 2007

Skolverket

2006.166 631
Ansökan från Friskolan Panea AB
(Piggelinen) om godkännande av och
skola, åk 7-9, i Karlskrona kommun

bidrag för en fristående grundKommunledningsförvaltningen

rätt till

2007.306 042
Anvisningar för uppföljning 2008

Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2007.503 291
Begäran om anstånd med att lämna in
begärda uppgifter angående
inomhusmiljön i Backaboskolan Karlskrona
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2007.503 291
Delegationsbeslut angående inomhusmiljön i Backaboskolan Karlskrona,
anstånd med inlämnande av begärda
uppgifter till och med den 11 februari 2008

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2007.503 291
Delegationsbeslut angående inomhusmiljön i Backaboskolan Karlskrona,
anstånd med inlämnande av begärda
uppgifter till och med den 28 februari 2008

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.52 290
Delegationsbeslut avseende registrering av
livsmedelsanläggning, Skogsgläntans
förskola
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.53 291
Delegationsbeslut angående inomhusmiljön
i Tullskolan Karlskrona.

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2008.38 291
Tillsynsprotokoll från inspektion av
Vedebyskolan byggnad 1-3, 5

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2008.44 290
Tillsynsprotokoll från inspektion av
Holmsjö förskola

Personalen vid Nättraby fritidshem 2008.49 046
avd F-2B
Ansökan till Palenska fonden
Johan Lindström Jakobsson
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan
för vidaredistribution till ledamöter BUN

Mikael Hofström
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skivelse angående Backaboskolan
för vidaredistribution till ledamöter BUN

Mikael Hofström
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skivelse angående Backaboskolan
för vidaredistribution till ledamöter BUN

Peter Fransson
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan.

Mikael Hofström
föräldrar, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Anne-Lie Alfiero
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan.

Erik Lindberg
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan.

Peter Fransson
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan.

Johan Jakobsson
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan
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Anna Kvist
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan och
Junibacken

Sten-Eric Lindström

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Pia Lindström
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Anna Kvist och Pia Lindström
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Anna Kvist
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skivelse angående Backaboskolan och
Junibacken

Niclas
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Anna Olsson
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Erik Lindberg

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Anne-Lie
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Mikael Hofström
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Johan Lindström Jakobsson
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Mikael Hofström
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Susanne Nilsson
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Susanne Nilsson
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan
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Peter Fransson
på uppdrag av Backabos
framtidsgrupp

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Till föräldrar med flera
angående Backaboskolan

2007.384 611
Svar från ordföranden Jan-Olof Petersson
angående skrivelserna om Backaboskolan

Niklas Nordé
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Peter Fransson
på uppdrag av Backabos
framtidsgrupp

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan samt
svar från Patrik Hansson (s).

Till föräldrar med flera
angående Backaboskolan

2007.384 611
Svar från ordföranden Jan-Olof Petersson
angående skrivelserna om Backaboskolan

Anne-Lie Alfiero
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Jenny Bondesson
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Svar till Jenny Bondesson

2007.384 611
Ordföranden Jan-Olof Petersson svar på
tidningsartikel samt förtydligande.

Till föräldrar med flera
angående Backaboskolan

2007.384 611
Svar från Patrik Hansson (s) angående
skrivelserna om Backaboskolan

Jenny Bondesson
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Mikael Hofström
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skivelse angående Backaboskolan

Backaboskolan framtidsgrupp

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Ingeborg Green

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan
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27 februari 2008
forts § 23
Jenny Bondesson

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Anna Kvist
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Pia Lindström
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan
samt svar från Patrik Hansson (s).

Anna Olsson
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Peter Fransson

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Niklas Nordé

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan.

Helen Magnusson
Verkö Skolråd

2007.384 611
Skrivelse angående Verköskolan samt
svar från ordföranden Jan-Olof Petersson.

_________________
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 26 mars 2008
§ 24

Aktuell information
- Backaboskolan
- Tullskolan
- Överklagande Galären år 1-5 samt info Galären år 6-9 Hantverk/Teknik
- Bilden av fritidshemmet

§ 25

Delegeringsärenden

§ 26

Förslag till ändring av regler och tillämpningsföreskrifter för skolbarnsomsorg

§ 27

Medborgarförslag – Förslag till yttrande över medborgarförslaget ökad
föräldranärvaro i skolan

§ 28

Budgetuppföljning februari 2008

§ 29

Utvärdering av Sturkö lokala styrelse (H Lindgren)

§ 30

Kurser/konferenser

§ 31

Meddelanden

§ 32

Övriga frågor
- Lokala styrelser
- Tack från Backens förskola

26 mars 2008

Plats och tid

Gullberna Park, Karlskrona kompetenscenter, lokal Oscarsvärn
kl 08.30 – 11.40

Beslutande

Jan-Olof Petersson (fp)
ordförande
Johan Elofsson (m)
1:e vice ordförande
Patrik Hansson (s)
2:e vice ordförande
Birgitta Gamelius (m)
Pernilla Persson (c)
Thomas Brindefalk-Knutsson (kd)
Jeanette Pettersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Roland Andréasson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Richard Jomshof (sd)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

Tjänstgörande ersättare

Eva Ottosson (m)
Patrik Stjernlöf (m)

Ersättare

Eva Henningsson (s)
Bo Svensson (s)
Siv Holmberg (s)
Helene Gustafsson (s)
Ola Svensson (sd)

Tjänstemän

Bodil Karsvall
Henrik Lindgren
Stefan Petersson
Anita Ottosson
Eva Karlsson

barn- och ungdomschef
administrativ chef
ekonomichef
pedagogisk samordnare
nämndsekreterare

2

26 mars 2008

3

Utses att justera Birgitta Gamelius (m)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 31 mars 2008 Paragrafer 24-32
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 1 april 2008.
Intygar i tjänsten
Eva Karlsson
Nämndsekreterare
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§ 24
Aktuell information
B Karsvall
S Ohlsson
Akten

1.

Backaboskolan

2007.503 291

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

B Karsvall
S Ohlsson
Akten

2.

Tullskolan

2008.53 291

Barn- och ungdomsnämnden har den 22 februari 2008 fått ett föreläggande
från samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är bland annat diverse brister i skolans
lokaler och ventilationen som påtalas.
Redovisning gällande beskrivning och undersökning av inomhusmiljön samt
vilka åtgärder som behövs vidtagas bedöms av tekniska förvaltningen. Svaret
ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden senast den 28 mars 2008.
Tidplan för åtgärder ska redovisas av barn- och ungdomsnämnden senast den
24 april 2008.
Tullskolan har idag sammanlagt 197 elever fördelat på år 0-6.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_____________
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forts § 24
B Karsvall
A Ottosson
Akterna

3.

Överklagande Galären år 1-5

2007.122 631
2007.115 631

Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 27 februari 2008 att överklaga
Skolverkets beslut om godkännande av Galären Utbildningar AB, år 1-5,
Karlskrona kommun.
Barn- och ungdomsförvaltningen har sänt överklagandet till Skolverket den
5 mars 2008.
Skolverket beslutade den 6 mars 2008 att godkänna Galären Utbildningar AB,
Hantverk och Teknik år 6-9, efter ett överklagande från Galären.
Ärendet har tidigare fått avslag eftersom Galären inte hade lokalen klar.
Efter kontakt med Skolverket har det framkommit att lokalen som Galären
ska ha till verksamheten, Hantverk och Teknik, finns på Tyska Bryggargården.
Arbetsutskottet gav barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att förbereda ett
överklagande över Skolverkets beslut avseende Galären, Hantverk och Teknik,
till nämndens marssammanträde.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar att:
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att överklaga Skolverkets beslut angående tillstånd för friskolan Galären
Utbildningar AB, Hantverk och Teknik år 6-9.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Patrik Hanssons yrkanden.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att överklaga Skolverkets beslut angående tillstånd för friskolan Gälären
Utbildningar AB, Hantverk och Teknik år 6-9.
Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius (m),
Pernilla Persson (c), Thomas Brindefalk- Knutsson (kd) Eva Ottosson (m) samt
Patrik Stjernlöf reserverar sig mot beslutet.
______________
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forts § 24
A Ottosson
Rapport
Akten

4.

Bilden av fritidshemmet

2008.90 619

Anita Ottosson, pedagogisk samordnare, redovisar en enkätundersökning som
gjorts av personal och föräldrars uppfattning om fritidshemmets måluppfyllelse
2007.
Föräldrar till barn i år 2 samt 20 pedagoger från ett urval fritidshem från
samtliga rektorsområden ingick i undersökningen. Totalt har 183 av 481 familjer
svarat (38 %).
Undersökningen ska belysa fritidshemmets uppdrag utifrån områdena
värdegrunden samt lärande och utveckling.
Av resultatet av undersökningen ser man att fritidshemmen håller en mycket god
kvalitet bortsätt från att både föräldrar och personal upplever at barngrupperna
är för stora.
Fritidshemmen får ett gott betyg av både föräldrar och personal. Föräldrarna
känner sig trygga och barnen trivs. Fritidshemmen är ett bra komplement till
skolan och erbjuder en meningsfull sysselsättning.
Tidigare har det gjorts två undersökningar kring fritidshemmen. 2002 gjordes en
undersökning om personalens syn på kvalitén i fritidshemmen och 2004 undersöktes barnens trivsel på fritidshemmet.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_____________
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§ 25
Delegeringsärenden
Beviljad ledighet för flicka i år 7, Nättraby rektorsområde under
tiden 9-23 maj 2008.
Beviljad ledighet för pojke i år 7, Nättraby rektorsområde under tiden
9-23 maj 2008.
Beslut om anpassad studiegång under vecka 7 samt 9-11 för elev i år 9,
Rödeby rektorsområde.
Begäran från anställd om entledigande från tjänst som skolvärd från och med
den 8 mars 2008.
Beslut om att ej skriva in flicka i särskolan. Beslutsdatum 31 januari 2008.
Beviljad ledighet för pojke i år 2, Jämjö västra rektorsområde, under tiden
17-18 april 2008. Tidigare ledighet 12 dagar.
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 3, Sunnadals rektorsområde,
från och med den 26 februari 2008.
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 2, Sunnadals rektorsområde,
från och med den 26 februari 2008.
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 1, Sunnadals rektorsområde,
från och med den 26 februari 2008.
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 3, Sunnadals rektorsområde,
från och med den 25 februari 2008.
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 7, Sunnadals rektorsområde,
från och med den 8 november 2007.
Beviljad ledighet för pojke i år 8, Sunnadals rektorsområde, under tiden
13 december 2007-18 januari 2008.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________

26 mars 2008
A Ottosson
S Ohlsson
Rektorer
Ensk. vht
Adm.cent
Akten

8

2008.91 611

§ 26
Förslag till ändring av regler och tillämpningsföreskrifter för skolbarnsomsorg
Från juli 2001 ändrades lagstiftningen så att barn till arbetslösa har rätt till
förskoleverksamhet med 15 timmar per vecka och från januari 2002 omfattar denna
rättighet även barn vars föräldrar är föräldralediga. Förändringarna omfattar endast
förskolebarn. Skolbarns behov av kamrater och social gemenskap tillgodoses
generellt genom vistelsen i skolan. I de fall skolbarn har behov av särskilt stöd ska
dessa anvisas plats på fritidshem om inte behovet av stöd tillgodoses på annat sätt
(Skollagen 2 a kap 9 §)
Nu gällande Regler och Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i Karlskrona kommun antogs av barn- och ungdomsnämnden i juli
2001 och har härefter reviderats senast i juli 2004. Barn- och ungdomsnämnden
fattade då beslut som, utöver vad skollagen föreskriver, också ger skolbarn rätt till
barnomsorg under föräldrars arbetslöshet och föräldraledighet med 15 timmar per
vecka.
Konsekvens av utökad rätt till fritidshem
På fritidshemmen finns i februari 2008 54 barn, vars föräldrar är arbetslösa, och 99
barn till föräldrar som är föräldralediga. Fördelningen på kommunal och enskild
verksamhet är 47/7 respektive 78/21 barn.
Den generösa hållning som barn- och ungdomsnämnden har genom att erbjuda
skolbarnen fritidshemsplats i högre omfattning än vad lagen kräver har gett effekter
som inte förutsågs då beslutet fattades. En konsekvens är att barn som har behov av
färre än 15 timmar i veckan när föräldern arbetar har rätt till 15 timmar i veckan
under föräldraledigheten, vilket de allra flesta föräldrarna använder sig av.
Vi har idag 58 % av alla barn mellan 6 och 13 år placerade i våra fritidshem.
Föräldrar som överväger att ha sitt barn hemma under föräldraledigheten gör inte
gärna det eftersom barnets ”alla kompisar” är på fritidshemmet.
För föräldrar till förskolebarn är ett skäl till att behålla platsen under
föräldraledigheten att de vill vara säkra på att barnet inte ska behöva byta förskola
när de återgår till arbetet. Denna problematik gäller inte för fritidshemplaceringar,
eftersom alla barn som behöver och har rätt till det erbjuds plats på det fritidshem
som ”hör till” den skola barnet går i. För fritidshemsbarnen är inte heller behovet av
inskolning av samma betydelse som för förskolebarnen. Barngruppen på
fritidshemmet är inte ny för dem eftersom den består av deras skolkamrater.

26 mars 2008
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forts § 26
Kvalitén på fritidshemmen
Barngruppernas storlek har ökat på fritidshemmen och diskussioner om hur detta
påverkar verksamhetens kvalité har under de senaste åren förts i olika forum. I den
undersökning om kvalitén i fritidshemmen som genom fördes 2002 bedömdes de
viktigaste kriterierna för god kvalitet på fritidshem vara relaterade till
gruppstorleken. Dessa kriterier var de som fick sämst värde vid bedömning av den
situation som då rådde.
Samma resultat fick vi också när vi under hösten 2007 genomförde undersökning om
fritidshemmen. Både föräldrar och pedagoger betonar att de hinder som finns för att
fritidshemmen ska kunna fullgöra sitt uppdrag på bästa sätt främst är kopplade till för
stora barngrupper. Detta var också något som Skolverket uppmärksammade vid sin
utbildningsinspektion år 2006.
Ekonomi
Timbidraget för de 153 barn som är placerade på fritidshem, under föräldrars arbetslöshet och föräldraledighet, är idag 4 700 000 kr. Maximalt får vi in 1 100 000 kr i
föräldraavgifter. En förändring enligt förslaget skulle ge en nettobesparing per år
med 3 600 000 kr.
Förslag till beslut
Mot bakgrund av ovan föreslås att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut om att
rätten till fritidshem endast ska gälla enligt vad skollagen föreskriver.
Skolbarnsomsorgen skall ta emot barn under den del av dagen då de inte vistas i skolan och
under lov. (Skollagen 2a kap. 2§)
Skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till
föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov. (Skollagen 2a kap 6§)
Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska
anvisas plats på fritidshem om inte behovet av stöd tillgodoses på annat sätt (Skollagen 2a
kap 9§)

Ändringen föreslås gälla från och med augusti 2008.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ändring av regler och tillämpningsföreskrifter görs enligt förslaget.
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens marssammanträde.
------------------

26 mars 2008
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Yrkanden
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget: att rätten till skolbarnsomsorg endast ska gälla enligt vad skollagen föreskriver.
Patrik Hansson (s) och Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget.
Ordföranden Jan-Olof Petersson (fp) och Richard Jomshof (sd) yrkar på ett ändringförslag: att rätten till skolbarnsomsorg ska förutom vad skollagen föreskriver även
gälla skolbarn, under föräldrars arbetslöshet, med max 15 timmar per vecka.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutar i enlighet med ordföranden Jan-Olof Peterssons och
Richard Jomshofs ändringsförslag.
Vortering begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som stöder ordförandens och
Richard Jomshofs förslag röstar ja och den som stöder tjänstemannaförslaget röstar
nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (fp), Pernilla Persson (c), Tomas BrindefalkKnutsson (kd) samt Richard Jomshof (sd).
Följande röstar nej: Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius (m), Eva Ottosson (m)
samt Patrik Stjernlöf (m).
Patrik Hansson (s), Jeanette Petersson (s), Jörgen Aronsson (s), Eva-Britt Dahlström
(s), Roland Andréasson (s) Lisbeth Bengtsson (s) samt Åsa Gyberg-Karlsson (v)
avstår från att rösta.
Rösterna fördelar sig enligt följande: 4 ja-röster, 4 nej-röster och 7 ledamöter avstår
från att rösta.
Ordföranden avger sin utslagsröst till förmån för eget yrkande. Ordförandens och
Richard Jomshofs förslag ställs mot Patrik Hanssons och Åsa Gybergs
avslagsyrkande.
Ordföranden ställer följande propositionsordning: Den som stöder ordförandens
och Richard Jomshofs förslag röstar ja och den som stöder avslagsyrkandet röstar
nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius
(m), Pernilla Persson (c), Tomas Brindefalk-Knutsson (kd), Richard Jomshof (sd),
Eva Ottosson (m) samt Patrik Stjernlöf (m).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Jörgen Aronsson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Roland Andréasson (s), Lisbeth Bengtsson (s) samt
Åsa Gyberg-Karlsson (v).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 7 nej-röster enligt
ordförandens och Richard Jomhofs förslag.
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Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att att rätten till skolbarnsomsorg ska förutom vad skollagen föreskriver även gälla
skolbarn, under föräldrars arbetslöshet, med max 15 timmar per vecka.
Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Jörgen Aronsson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Roland Andréasson (s), Lisbeth Bengtsson (s) samt
Åsa Gyberg-Karlsson (v) reserverar sig för eget yrkande.
_________________

26 mars 2008
Kommunfullmäktige
A Ottosson
Akten

12

2007.440 611

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

26 mars 2008
Kommunstyrelsen
Akten
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2007.306 042

§ 28
Budgetuppföljning januari-februari 2008
Allmänt
Driftbudgeten omsluter för närvarande
n varav kommunbidrag
n övriga externa och interna intäkter
Till 12 rektorsområden med förskola - grundskola har
enligt resursfördelningen fördelats ut

986.5 Mkr
895.1 Mkr
91.4 Mkr
636 Mkr

Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämnden har 2007 disponerat en nettobudget om 867,3 Mkr.
Bokslutet för 2007 visar en positiv avvikelse om knappt 0,5 % eller motsvarande 4,2
Mkr. Resultatet har reducerats med de 3,1 Mkr som återbetalats till tekniska
nämnden.
Investeringsutrymmet har under året varit 9,7 Mkr av vilket 8,5 Mkr har nyttjats.
Prognos 2008
Prognos för 2008
+- 0 Mkr
Att göra en bra prognos för hela verksamheten redan efter två månader är oerhört
svårt. Prognosen grundar sig mycket på vad som framkommit i samband med
internbudgetarbetet inför 2008 samt analys av bokslutet för år 2007.
Verksamhetsmål
De verksamhetsmål som kommunfullmäktige satte upp för Barn- och
ungdomsnämndens verksamhet var dels att alla barn i kön till förskolan skall ha fått
en plats sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum samt att andelen
elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall år 2008 öka
från nuvarande 89% till minst genomsnitt för gruppen ”större städer” om 91 %.
Bokfört utfall per februari är 404 tkr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna budgetuppföljning för januari – februari 2008 och överlämna den till
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens marssammanträde.
---------------------

26 mars 2008
forts § 28
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning för januari – februari 2008 och överlämna
densamma till kommunstyrelsen.
________________
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26 mars 2008
Sturkö lokala styrelse
Henrik Lindgren
Akten
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2006.34 001

§ 29
Utvärdering av Sturkö lokala styrelse
Bakgrund
Riksdagen fattade beslut med anledning av propositionen om lokala styrelser med
föräldramajoritet inom skolan (prop 1995/96:157) Propositionen bygger på
Skolkommitténs betänkande Föräldrar i självförvaltande skolor (SOU 1995:103)
Försöksverksamheten regleras i förordningen (SFS 1996:605) om försöksverksamheten med lokala styrelser i skolan. Förordningen trädde i kraft den 15 juli
1996 och har sedan dess förlängts ett antal gånger till nu senast att gälla till utgången
av juni 2008.
I Skolkommitténs betänkande Föräldrar i självförvaltande skolor var syftet med
försöksverksamheten att pröva nya styrelseformer i skolan och vidga
föräldrainflytandet.
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun gav 21 januari 1998 barn- och
ungdomsnämnden tillstånd att överlåta befogenheter till lokala styrelser. Barn- och
ungdomsnämnden fattade beslut att låta en försöksverksamhet med lokal styrelse vid
Sturkö skola påbörjas från den 1 mars 1998 enligt en fastställd arbetsordning där det
bl.a. framgår vilka uppgifter och beslutanderätt den lokala styrelsen har.
Nuläge
I Karlskrona kommun finns idag ett flertal mycket aktiva föräldraråd och andra
sammanslutningar där man på respektive skola arbetar mycket aktivt med
föräldrainflytande och föräldramedverkande. Samverkansformerna ser olika ut men
är mycket framgångsrika i sitt arbete med föräldrasamverkan och interaktion med
samhällsföreningar, näringsliv och andra föräldraföreningar.
Det som bl.a. har skilt den lokala styrelsen från övriga inflytande former förutom
arbetet mot en formell arbetsordning är de ekonomiska förtecknen genom att de i
styrelsen valda ledamöterna erhåller en ersättning likt en nämndsledamot. År 2008
finns 50 kkr budgeterade för denna verksamhet. Från försöksverksamhetens start har
339,7 kkr förbrukats.
Efter en genomgång av samtliga protokoll genom åren från Sturkö lokala styrelse,
som delges nämnden och förvaltningen är merparten av ärenden som behandlats av
informativ karaktär, men även frågor där den lokala styrelsen har använts som en
remissinstans för vissa konkreta frågor som berör skolan.

26 mars 2008
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En utvärdering av den lokal styrelsen på Sturkö skolan gjordes senast under
december och januari månad detta årsskifte. Svarsfrekvensen bland föräldrar,
personal och elever är mycket låg (totalt 24 svar, varav 11 personal, 11 elever och
2 föräldrar).
Det går att utläsa vikten av att det finns forum för föräldrainflytande och att detta på
ett mer tydligt sätt tydliggörs för samtliga intressenter i skolan och att återkopplingen
från dessa forum återkopplas till såväl elever, personal som föräldrar.
Från det senaste protokollet från den lokala styrelsen lyfts det tydligt fram att man
vill se andra former för föräldrasamverkan framåt och att man själv är inställd på att
utveckla nya former.
Tjänstemannaförslag
Med bakgrund av ovan föreslås barn- och ungdomsnämnden besluta:
att avsluta försöksverksamheten på Sturköskolan från och med den 1 maj 2008.
att uppdra till rektor att initiera och bygga upp nya former för samverkan mellan
skola, föräldrar och samhälle samt att till BUN meddela senast dec 2008
formerna för framtida föräldrasamverkan.
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens marssammanträde.
--------------------Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att avsluta försöksverksamheten på Sturköskolan från och med den 1 maj 2008.
att uppdra till rektor att initiera och bygga upp nya former för samverkan mellan
skola, föräldrar och samhälle samt att till BUN meddela senast dec 2008
formerna för framtida föräldrasamverkan.
____________

26 mars 2008

§ 30
Kurser och konferenser
Inga nya kurs- eller konferensinbjudningar har inkommit.
____________
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§ 31
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2007.362 027
§ 10
Kompetensutvecklingspolicy

Kommunfullmäktige

2008.9 770
§ 14
Förslag till Karlskrona kommuns
beredskapsplan för pandemisk influensa

Kommunfullmäktige

2006.98 609
§ 17
Svar på motion angående ökat antal timmar
skolgymnastik

Tekniska nämnden

2008.77 299
§ 13
Framställan om disposition av medel ur
kommunstyrelsens kommunbidragsreserv för tillgänglighetsskapande åtgärder

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.61 290
Delegationsbeslut avseende registrering av
livsmedelsanläggning, Gläntans förskola

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.64 290
Delegationsbeslut avseende registrering av
livsmedelsanläggning, Jollens förskola

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.69 290
Delegationsbeslut avseende registrering av
livsmedelsanläggning, Gullvivans förskola

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.70 290
Delegationsbeslut avseende registrering av
livsmedelsanläggning, Smörblommans
förskola
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.71 290
Delegationsbeslut avseende registrering
av livsmedelsanläggning, Fredriksdals
förskola

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.72 290
Delegationsbeslut avseende registrering
av livsmedelsanläggning, Skärets förskola

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.73 290
Delegationsbeslut avseende registrering
av livsmedelsanläggning, Mariebergs
förskola

Barn- och ungdomsförvaltningen

2006.166 631
Tillsynsrapport Piggelinens fritidshem

Skolverket

2007.114 631
Ansökan från Galären Utbildningar i
Karlskrona AB om godkännande av och
rätt till bidrag för en fristående grundskola
i Karlskrona kommun - godkännande

Skolverket

2007.115 631
Ansökan från Galären Utbildningar i
Karlskrona AB om godkännande av och
rätt till bidrag för en fristående grundskola
i Karlskrona kommun – avslag

Skolverket

2007.122 631
Ansökan från Galären Utbildningar i
Karlskrona AB om godkännande av och
rätt till bidrag för en utökning av
utbildning vid en fristående grundskola i
Karlskrona kommun

Skolverket

2007.114 631
Ansökan från Galären Utbildningar i
Karlskrona AB om godkännande av och
rätt till bidrag för en fristående grundskola
i Karlskrona kommun – rättelsebeslut
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Skolverket

2007.115 631
Ansökan från Galären Utbildningar i Karlskrona AB
om godkännande av och rätt till bidrag för en
fristående grundskola i Karlskrona kommun –
Ändringsbeslut, godkännande

Länsrätten i Blekinge län

S2006.394 606
Dom – Utdömande av vite enligt skollagen

Länsrätten i Blekinge län

2007.471 623
Dom – Överprövning enligt lagen om
offentlig upphandling (LOU)

Regeringsrätten

2003.464 042
Protokoll – Laglighetsprövning enligt
kommunallagen; fråga om
prövningstillstånd BUN 2005-10-26 §104

Regeringsrätten

2003.464 042
Protokoll – Laglighetsprövning enligt
kommunallagen; fråga om
prövningstillstånd BUN 2005-12-14

Peter Fransson
Backabos framtidsgrupp

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan samt
svar från förvaltningschef Bodil Karsvall

Mikael Hofström
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Jenny Bondesson
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Rebecca Persson
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan samt
svar från ordföranden.

Anna Kvist
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Erik Fröberg

2007.384 611/2008.8 004
Skrivelse angående Backaboskolan

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas
till protokollet.
________________
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§ 32
Övriga frågor
1.

2.

Lokala styrelser
Roland Andréasson (s) tar upp frågan om att uppmuntra föräldragrupper i
på andra skolor att starta upp någon form av lokala styrelser.
Ordföranden svarar att detta finns inskrivet i skolplanen och att rektorerna på
respektive område kan arbeta utifrån denna.

Tack
Ett tackbrev har inkommit från barn och personal på Backens förskola. Det
tackar för uppvaktningen i samband med invigningen den 14 februari 2008.
______________

23 april 2008

1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 23 april 2008
§ 33

Aktuell information
- Ökning av matpriser till externa intressenter (S Petersson)

§ 34

Budgetuppföljning mars 2008 (S Petersson)

§ 35

Ansökan om tillstånd till enskild förskola – Fantasi (A Ottosson)

§ 36

Ansökan om bidrag till enskild förskola – Fantasi (S Petersson)

§ 37

Tillämpning av barnomsorg nattetid (S Ohlsson)

§ 38

Medborgarförslag rörande Sturköskolan (H Lindgren)

§ 39

Tillsättning av rektorstjänster (B Karsvall)

§ 40

Betänkande – Förslag till yttrande över skolgång för barn som skall avisas
eller utvisas (A Eklund)

§ 41

Kvalitetsredovisning 2007 (A Eklund)

§ 42

Delegeringsärenden

§ 43

Meddelanden

§ 44

Kurser/konferenser

§ 45

Övriga frågor

23 april 2008
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Plats och tid

Gullberna Park, Karlskrona kompetenscenter, lokal Oscarsvärn
kl 08.30 – 14.00

Beslutande

Jan-Olof Petersson (fp)
ordförande
Patrik Hansson (s)
2:e vice ordförande
Birgitta Gamelius (m)
Patrik Magnusson (m)
Anna Ekström (fp)
fr o m kl 13.30 Beslutssammanträdet
Pernilla Persson (c)
Thomas Brindefalk-Knutsson (kd)
Jeanette Pettersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Roland Andréasson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Richard Jomshof (sd)

Tjänstgörande ersättare

Emina Cejvan (m)
Åsa Thelning (fp)
Eva Henningsson (s)

t o m kl. 13.30

Ersättare

Åsa Thelning (fp)
Margareta Olin Mattsson (c)
Siv Holmberg (s)
Helene Gustafsson (s)

fr o m kl. 13.30

Tjänstemän

Bodil Karsvall
Henrik Lindgren
Stefan Petersson
Anja Eklund
Eva Karlsson

barn- och ungdomschef
administrativ chef
ekonomichef
utvecklingschef
nämndsekreterare

23 april 2008
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Utses att justera Pernilla Persson (c)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 29 april 2008 Paragrafer 33-45
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 30 april 2008.
Intygar i tjänsten
Eva Karlsson
Nämndsekreterare

23 april 2008
Friskolor
Enskilda förskolor
Akten

4

2008.120 622

§ 33
Aktuell information
1.

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

23 april 2008
Kommunstyrelsen
Akten

5

2007.306 042

§ 34
Budgetuppföljning mars 2008
Prognos för 2008

+- 0 Mkr

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

23 april 2008
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Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten är på totalt 6,0 Mkr. Till detta kommer 0,8 Mkr som inte
utnyttjades under 2007 för bl a utrustning/inventarier till förskolor som öppnats
senare än beräknat. För den utbyggnad som planeras inom den kommunala förskolan
under 2008 finns ytterligare investeringsmedel, 0,5 Mkr, avsatta i reserv under
kommunstyrelse till utrustning/inventarier.
Bokfört utfall per mars är 1 Mkr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna budgetuppföljning för januari – mars 2008.
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
-------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning för januari – mars 2008.
_____________

23 april 2008
Fantasi ek.förening
A Ottosson
Akten

7

2008.34 630

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

23 april 2008

8

forts § 35
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bevilja personalkooperativet Fantasi, ekonomisk förening tillstånd att bedriva
enskild förskola.
____________

23 april 2008
Fantasi ek.förening
Akten

9
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§ 36
Ansökan om bidrag till enskild förskola - Fantasi
Personalkooperativet Fantasi har i skrivelse den 14 februari 2008 till barn- och
ungdomsnämnden ansökt om bidrag till förskoleverksamhet för 1 avdelning
motsvarande 20,1 plats.
Tillstånd att bedriva förskoleverksamhet redovisas i separat ärende.
Personalkooperativet Fantasi har bedrivit verksamhet sedan maj 1993 och bedriver
idag förskoleverksamhet centralt på Trossö. Nuvarande avtal med
Personalkooperativet Fantasi går ut den 30 april 2008 och med anledning av detta
söks bidrag för fortsatt verksamhet.
I 2008-års budget finns medel avsatt för denna verksamhet.
Personalkooperativet Fantasi har i sin ansökan lämnat in intyg från miljö och hälsa,
räddningskåren, yrkesinspektionen samt bifogat senaste årsredovisningen. Utifrån
denna och bifogad revisionsberättelse har en bedömning gjorts av personalkooperativet Fantasi ekonomiska ställning.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja drifts- samt lokalbidrag, i enlighet med dagens regelverk, till
Personalkooperativet Fantasi för 1 avdelning motsvarande 20,1 plats från och
med den 1 maj 2008.
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
-------------------Beslut
Barn och ungdomsnämnden beslutar
att bevilja drifts- samt lokalbidrag, i enlighet med dagens regelverk, till
Personalkooperativet Fantasi för 1 avdelning motsvarande 20,1 plats från och
med den 1 maj 2008.
____________

23 april 2008
S Ohlsson
A Ottosson
Akten

10

2008.119 611

§ 37
Tillämpning av barnomsorg nattetid
Bakgrund
Kommunerna har idag inget krav på att tillhandahålla omsorg på obekväma tider.
Karlskrona kommun har dock valt att i begränsad omfattning även tillhandahålla
barnomsorg på obekväma tider. Barn- och ungdomsförvaltningen bedriver idag
barnomsorg på obekväma tider på Torgbackens förskola på Trossö samt på
Kronotorps förskola i Lyckeby. Från och med sommaren 2008 samordnas dessa båda
verksamheter så att samtlig omsorg på obekväma tider förläggs till Torgbackens
förskola på Trossö.
Arbetsutskottet föreslår följande formulering av; Tillämpning av barnomsorg –
nattetid:
”Tillgången till barnomsorg på nattetid erbjuds från och med augusti på
Torgbackens förskola. Bemanningen består av en eller två personer beroende på
antalet närvarande barn. Personalen ska i normalfallet kunna sova under natten.
Nattomsorg vänder sig till barn vars vårdnadshavare arbetar nattetid. Barnomsorg
nattetid innebär att barnet i normalfallet klarar av att sova på förskolan och inte
kräver tillsyn och omsorg utöver vad normal personalbemanning kan hantera.”
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens aprilsammanträde.
-------------------Ursprungsförslaget justerades på arbetsutskottet. Barn- och ungdomsnämnden
diskuterar formuleringen och kommer fram till att den sista meningen
” Barnomsorg nattetid innebär att barnet i normalfallet klarar av att sova på
förskolan och inte kräver tillsyn och omsorg utöver vad normal personalbemanning
kan hantera.” strykes.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att tillgången till barnomsorg på nattetid erbjuds från och med augusti 2008 på
Torgbackens förskola. Bemanningen består av en eller två personer beroende på
antalet närvarande barn. Personalen ska i normalfallet kunna sova under natten.
Nattomsorg vänder sig till barn vars vårdnadshavare arbetar nattetid.
____________

23 april 2008
Kommunfullmäktige
L Eminger
Akten

11

2007.439 611

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

23 april 2008
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Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
-------------------Beslut
Med bakgrund av ovanstående föreslår barn- och ungdomsnämnden kommunfullmäktige besluta:
att anse att sats 1 och 2 vara besvarad
att avslå att sats 3
______________

23 april 2008
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B Karsvall
2008.21 023
E Magnusson-Larsson
2008.87 023
A Trulsson
L Sandgren-Swartz
A-K Jennland
Fackliga företr. § 39
Rektorer
Tillsättning av rektorstjänster
Akten
Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om tillsättning av lediga rektorstjänster
samt att förhandlingar med de fackliga organisationerna är genomförda.
Rekrytering görs till följande områden:
•
Rektorsområde Jämjö östra ansvarsområde Fågelmara/Skrävle
•
Rektorsområde Vedeby ansvarsområde Vedebyskolan
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens aprilsammanträde.
---------------------Till rektorstjänsten i Jämjö östra ansvarsområde Fågelmara/Skrävle föreslås
Annacarin Jenland. Annacarin arbetar idag som rektor i Torsås kommun.
Vikarie på denna tjänst är nu Henrik Johansson.
Till rektorstjänsten i Vedeby ansvarsområde Vedebyskolan föreslås
Lena Sandgren-Swartz. Lena vikarierar idag på tjänsten i Vedeby.
Båda rektorstjänsterna tillträds den 1 augusti 2008.
Patrik Hansson (s) påpekar att nästa gång en tillsättning av rektorstjänst ska göras,
önskas handlingar ut till ledamöterna innan sammanträdet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Annacarin Jenland tillträder tjänsten som rektor i Jämjö östra, ansvarsområde
Fågelmara/Skrävle
att Lena Sandgren-Swartz tillträder tjänsten som rektor i Vedeby, ansvarsområde
Vedebyskolan.
____________

23 april 2008
Kommunledn.förv
A Eklund
Akten

14

2008.40 610

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

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

23 april 2008
Rapport
A Eklund
Akten

16

2008.121 619

§ 41
Kvalitetsredovisning 2007
Barn- och ungdomsnämnden och barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för
förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år, förskoleklass, grundskola och
skolbarnsomsorg för barn och ungdom mellan 6 och 16 år. Dessutom ingår det
samlade ansvaret för all särskoleverksamhet i kommunen. Verksamhetsansvaret är
fördelat på 14 rektorsområden samt stödfunktioner som resursskola (elever i behov
av särskilt stöd) och resurscentrum (del i elevhälsan). Vidare bidragsfinansieras fem
friskolor och 15 enskilda förskolor och fritidshem. På barn- och ungdomskontoret
sker övergripande kvalitets-, utvecklings- och planeringsarbete samt administrativt
arbete. Sex administrativa centra finns för lokal administration.
Anja Eklund, utvecklingschef, presenterar barn- och ungdomsförvaltningens
kvalitetsredovisning för 2007.
Kvalitetsredovisningen för 2007 har som en engångsföreteelse endast underlag från
förskolor, fritidshem och skolor för vårterminen 2007. Från och med läsåret
2007/2008 övergår verksamheterna till att kvalitetsredovisas per läsår.
Den övergripande kvalitetsredovisningen innehåller precis som tidigare år gemensamma satsningar, utvärderingar, sammanställda resultat samt framtida förbättringsområden.
Ordföranden tackar för informationen.
Patrik Hansson (s) och Roland Andréasson (s) fram för ett tack för bra beskrivning
och sammanfattning.
Patrik Hansson (s) påpekar att man till nästa redovisning ser över benämningen på
det som idag kallas ”höstprov”.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna kvalitetsredovisningen 2007 för barn- och ungdomsnämnden.
_____________

23 april 2008

§ 42
Delegeringsärenden
AU-beslut 26 mars 2008 § 24 i skolpliktsärende – sekretess

S2006.394 606

Beslut om lönetillägg för uppdrag som rektor för
Jämjö södra rektorsområde under tiden 1 april – 30 juni 2008 2008.5 024
Beslut om lönetillägg för uppdrag som rektor för
Jämjö östra rektorsområde under tiden 1 april – 30 juni 2008 2008.5 024
Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare
vid Nättrabyskolan under tiden 1 april – 30 juni 2008

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare
vid Nättrabyskolan under tiden 1 april – 30 juni 2008

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare
vid Nättrabyskolan under tiden 1 april – 30 juni 2008

2008.5 024

Beslut om ersättning vid stängning av förskoleavdelning

2008.63 619

Beviljad ledighet för flicka år 3 i Jändelskolans rektorsområde för tiden 31 mars – 4 april 2008. Tidigare ledighet
7 dagar.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i Jändelskolans
rektorsområde tre dagar i veckan från och med 31 mars 2008
Beviljad ledighet för flicka år 1 i Nättraby rektorsområde
under tiden 26 maj – 13 juni 2008.
Beviljad ledighet för pojke år 6 i Jämjö västra rektorsområde
under tiden 2-3 juni 2008. Tidigare ledighet 11 dagar.
Beviljad ledighet för flicka år 5 i Jämjö västra rektorsområde
under tiden 17-18 april 2008. Tidigare ledighet 15 dagar.
Beviljad ledighet för flicka år 6 i Jämjö östra rektorsområde
under tiden 19-27 maj 2008. Tidigare ledighet 5 dagar.
Beslut om anpassad studiegång för pojke i Wämö rektorsområde
under tiden 1 mars -31 maj 2008, två dagar i veckan.

17
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Beviljad ledighet för flicka år 8 i Jändelskolan 7-9 under
tiden 31 mars – 4 april samt 14-18 april. Tidigare ledighet
40 dagar.
Anpassad studiegång för elev i år 6, Rödeby samverkansområde.
Gäller 1 dag/vecka från och med vecka 14 till och med terminens
slut våren 2008.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________

23 april 2008
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§ 43
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2006.223 042
§ 28
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut
för år 2007

Kommunfullmäktige

2007.430 630
§ 30
Extra medel till ytterligare utbyggnad av
förskoleverksamhet

Kommunfullmäktige

2007.515 619
§ 31
Rapport från barn- och ungdomsnämnden
avseende segregation och valfrihet

Kommunstyrelsen

2007.225 611
§ 50
Projekteringstillstånd för utökade förskolelokaler på Hasslö

Kommunstyrelsen

2008.112 005
§ 54
IT-vision, aktivitetsplan e-tjänster

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.89 291
Revision av livsmedelsanläggning, köket
Rödebyskolan

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.89 291
Delegeringsbeslut avseende godkännande
av livsmedelsanläggning med förbehåll

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.88 291
Revision av livsmedelsanläggning, köket
Sunnadalsskolan

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.98 290
Delegationsbeslut avseende registrering av
livsmedelsanläggning, Furs förskola

23 april 2008
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.103 290
Delegationsbeslut avseende registrering
av livsmedelsanläggning, Adlerstens
förskola

Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2007.310 214
Yttrande angående detaljplan för
Ingenjören 4, Campus Blå Port
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.54 214
Yttrande angående detaljplan för
Grenadjären 62, högskolan Gräsvik
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.56 214
Yttrande angående detaljplan för
kv Kölen, Hästövarvet
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.57 214/2007.301 214
Yttrande angående detaljplan för
Spandelstorp 5:4, Västra Gärde II
Fågelmara skola
gm arbetslagled Anette Johansson

2008.104 023
Skrivelse angående tillsättning av
Fågelmara rektorstjänst

Anna Kvist
förälder, Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelse angående Backaboskolan

Ami Niglöv
Eva-Lena Österström
Klassföräldrar år 4 på
Ramdalaskolan

2007.384 611
Skrivelse angående den planerade flytten
av år 6 till Jändelskolan samt svar från
ordföranden.

Förskoleföreningen Bokens
styrelse
Ulf Sundkvist

2007.94 609
Skrivelse angående förskola på Hasslö

Tvings skolråd
Gunnel Henrysson, v ordf

2007.384 611
Skrivelse angående frågan om att flytta
klass 6 från Tvings skola till Rödebyskolan

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas
till protokollet.
______________
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§ 44
Kurser/konferenser
Mäns våld mot kvinnor – inbjudan till utbildningsdag 26 maj 2008, Ronneby Brunn
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Patrik Hansson (s), Roland Andréasson (s), Eva-Britt Dahlström (s) samt
Birgitta Gamelius (m) deltar på utbildningsdagen.
___________

23 april 2008
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§ 45
Övriga frågor
1. Information Tullskolan
Förvaltningschef Bodil Karsvall lämnar information från fastighetsavdelningen,
Tekniska förvaltningen. De åtgärder som skall görs på Tullskolan sker inom
ramen för rutinmässigt underhåll.
Resultatet av luftmätningarna som gjorts är ännu ej klara, men förväntas komma
under veckan.
2. Specialpoolen
Jeanette Petersson (s) ställer frågor angående specialpoolen.
Förvaltningschef Bodil Karsvall svarar att möte med specialpoolen är inbokat.
De ska då diskutera nuvarande arbetssituation och framtiden.
________

21 maj 2008

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 21 maj 2008
§ 46

Aktuell information
- Redovisning av nyckeltal
- Kvalitets- och kostnadsjämförelse inom särskolan

§ 47

Tullskolan

§ 48

Delårsbokslut april 2008

§ 49

Remiss – Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder –
AU delegation

§ 50

Förslag till jämställdhetsplan läsåret 2008/2009

§ 51

Kontaktplats i förskola

§ 52

Förslag till prestationsmål – skydd mot olyckor

§ 53

Yttrande rörande utredning om inrättande av en serviceförvaltning

§ 54

Delegeringsärenden

§ 55

Meddelanden

§ 56

Kurser/konferenser

§ 57

Övriga frågor

1

21 maj 2008

Plats och tid

Gullberna Park, Karlskrona kompetenscenter, lokal Oscarsvärn
kl 08.30 – 14.05

Beslutande

Jan-Olof Petersson (fp)
ordförande
Johan Elofsson (m)
1:e vice ordförande
Patrik Hansson (s)
2:e vice ordförande
Birgitta Gamelius (m)
Patrik Magnusson (m)
Anna Ekström (fp)
fr o m kl. 13.15 Beslutssammanträde
Pernilla Persson (c)
fr om kl. 08.40 § 47
Thomas Brindefalk-Knutsson (kd)
Jörgen Aronsson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
t o m kl. 11.25 Föredragning
Roland Andréasson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Richard Jomshof (sd)
Åsa Gyberg-Karlsson (v)

Tjänstgörande ersättare

Eva Ottosson (m)
Margareta Olin Mattsson (c)
Bo Svensson (s)
Helene Gustafsson (s)

Ersättare

Tjänstemän

t o m kl. 13.15 Föredragning
kl. 08..30-08.40 § 46
fr o m 13.15 Beslutssammanträde

Emina Cejvan (m)
Margareta Olin Mattsson (c)
Bo Svensson (s)

fr o m kl. 08.40 § 47

Bodil Karsvall
Henrik Lindgren
Anja Eklund
Eva Karlsson

barn- och ungdomschef
administrativ chef
utvecklingschef
nämndsekreterare

fr o m kl. 10.10-11.25 § 52 - Föredragning

2

21 maj 2008

3

Utses att justera Thomas Brindefalk Knutsson (kd)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 28 maj 2008 Paragrafer 46-57
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 29 maj 2008.
Intygar i tjänsten
Eva Karlsson
Nämndsekreterare

21 maj 2008
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2008.152 026
L Dehlin
Akten
§ 46
Aktuell information
1.

Redovisning av nyckeltal
Personalsekreterare Lena Dehlin redovisar sjuk/personalnyckeltal för
tertial 1 2008. Nyckeltalen är något förändrade jämfört med tidigare.
Nytt för i år är bland annat att man även redovisar frisknärvaro(högst fem
sjukdagar under mätperioden.)
Följande redovisas:
- Antal tillsvidareanställda, månadsavlönade
- Antal visstidsanställda, månadsavlönade
- Årsarbetare tillsvidare, månadsavlönade
- Årsarbetare visstidsanställda, månadsavlönade
- Timanställda, arbetad tid i årsarbetare
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad
- Övertid/fyllnadstid, timmar/anställd
- Sjukdagar per anställd/kön
- Sjukdagar per anställd/ålder
- Sjukdagar per anställd/frånvarointervall
- Frisknärvaro i procent
Lena Dehlin konstaterar att antalet visstidsanställda månadsavlönade har
minskat. Detta beror på att visstidsanställningar nu omvandlas till
tillsvidareanställningar efter två år.
Sjukdagar per anställd har minskat något.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________

21 maj 2008
A Eklund
Akten

forts § 46

2.

5

2008.105 609

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

21 maj 2008
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska förvaltningen
Tullskolan
Berörda rektorer
B Karsvall
S Ohlsson
§ 47
Akten
Tullskolan

6

2008.53 291

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

21 maj 2008
Kommunstyrelsen
Akten

8

2007.306 042

§ 48
Delårsbokslut april 2008
Driftbudgeten omsluter för närvarande
n varav kommunbidrag
n övriga externa och interna intäkter

990,2 Mkr
898 Mkr
92,2 Mkr

Till 13 rektorsområden med förskola - grundskola har enligt
resursfördelningen fördelats ut

637 Mkr

Resultatförbättrande utvecklingsprogrammet, RUPen
Det sparbeting som kommunfullmäktige satt upp för barn- och ungdomsnämnden i
form av RUPen, 5,2 Mkr, har till delar redan infriats. Redovisning av tilltänkta
åtgärder kommer att presenteras för barn- och ungdomsnämnden i juni.
PROGNOS FÖR 2008

+- 0 Mkr

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

godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljning per april 2008.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

21 maj 2008
A Eklund
Akten

10

2008.79 610

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

21 maj 2008
A Ottosson
Policy/planer
Akten

11

2008.17 026

§ 50
Jämställdhetsplan läsåret 2008/2009
Barn- och ungdomsförvaltningens jämställdhetsplan följer Karlskrona kommuns
jämställdhetsprogram och de instruktioner som tagits fram för vad förvaltningarnas
planer ska innehålla.
Under respektive rubrik beskrivs barn- och ungdomsnämndens målsättning och den
inriktning arbetet med jämställdhet ska ha inom nämndens verksamheter. Här
redovisas också de åtgärder som ska vidtas för att nå de mål som planen omfattar,
samt uppföljning av planen för år 2007.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att anta föreslagen jämställdhetsplan som sin egen, samt
att barn- och ungdomsförvaltningens jämställdhetsplan fortsättningsvis ska gälla
läsårsvis.
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens majsammanträde.
---------------När nästa jämställdhetsplan arbetas fram önskar barn- och ungdomsnämndens
ledamöter ytterligare redovisning på hur förvaltningen arbetar med att utjämna
eventuella osakliga löneskillnader samt hur lönetilläggen fördelas.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

21 maj 2008
A Ottosson
S Ohlsson
Rektorer
Adm.centrum
Akten

12

2008.153 611

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

21 maj 2008
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2008.14 178
S Ohlsson
Rektorer
Intendenter
Adm.centrum
Akten

§ 52
Prestationsmål – skydd mot olyckor
Bakgrund
Den 1 januari 2004 trädde lag (2003:778) om skydd mot olyckor i kraft. Lagen
ersatte den tidigare räddningstjänstlagen (1986:1102). Syftet med lagen om skydd
mot olyckor är att färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras. Samtidigt
skall lagen förbättra möjligheterna för enskilda, kommuner och statliga myndigheter
att minska antalet olyckor och konsekvenserna av dem.
Enligt ovan nämnda lag ska alla kommuner varje mandatperiod fastställa ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor. Kommunfullmäktige
antog vid sitt sammanträde i december, § 190, ett handlingsprogram för perioden 20082010.
Handlingsprogrammet är framtaget utifrån en revidering och översyn av det tidigare
handlingsprogrammet för 2005-2006. Räddningstjänsten Östra Blekinge har i samråd
med representanter från kommunens förvaltningar, bolag och externa myndigheter
arbetat fram förslaget. Programmet anger säkerhetsmål för kommunens
förebyggande verksamhet samt risker för olyckor som finns i kommunen och som
kan leda till räddningsinsatser. Kommunens säkerhetsorganisation beskrivs samt hur
det förebyggande säkerhetsarbetet planeras och genomförs.
Utifrån de säkerhetsmål som anges i handlingsplanen ska varje förvaltning och bolag
bryta ner dessa till prestationsmål som beskriver hur förvaltningen och bolaget ska
arbeta för att uppfylla säkerhetsmålen. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska senast
den 31 maj 2008 ha upprättat och beslutat om prestationsmål med föreliggande
handlingsprogram som grund.
Följande olyckstyper skall särskilt beaktas: Brand, drunkning, fallolyckor, försvinnande, utsläpp av farliga ämnen, trafikolyckor, ras/skred, väderrelaterade olyckor
samt vattenskador.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att anta de redovisade åtta prestationsmålen för förebyggande verksamhet till
skydd mot olyckor 2008 – 2010, samt
att barn- och ungdomsförvaltningen ska delta i arbetet omkring andra säkerhetsfrågor som berör nämndens verksamhetsområde men samordnas av andra
förvaltningar.
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Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens majsammanträde.
------------Barn- och ungdomsnämnden önskar att prestationsmål nummer sju formuleras om.
Nu formulering lyder: ”Risk för försvinnande skapar stor oro. Förebyggande
insatser genom riskinventeringar och åtgärder skall leda till att sannolikheten för
försvinnande elimineras så långt som möjligt.”
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att anta de redovisade åtta prestationsmålen för förebyggande verksamhet till
skydd mot olyckor 2008 – 2010, samt
att barn- och ungdomsförvaltningen ska delta i arbetet omkring andra säkerhetsfrågor som berör nämndens verksamhetsområde men samordnas av andra
förvaltningar.
______________

21 maj 2008
B Karsvall
H Lindgren
Kommunledningsförvaltningen
Akten

15

2008.109 001

§ 53
Yttrande rörande utredning om inrättande av en serviceförvaltning
Bakgrund
Kommunstyrelsen gav den 6 november 2007 § 228 kommunchefen i uppdrag att
utreda, lämna förslag samt planera för inrättande av en serviceförvaltning från den
1 juli 2008. Utredningen har genomförts och planeras att efter remiss på
förvaltningarna effektueras med start den 1 oktober 2008. Utredningen samt förslag
på serviceförvaltning bifogas.
I utredningen föreslås att en serviceförvaltning inrättas under kommunstyrelsen
innehållande:
- nuvarande avdelningen för konsult och service
- en gemensam kostenhet
- gemensam hantering av transporter
- tryckeri och posthantering
- den löne- och ekonomihantering som idag görs på förvaltningarna
- administration och arbetsledning för föreslagna verksamheter
Barn- och ungdomsförvaltningen berörs enligt förslaget av ekonomi- och personaladministrationen, gemensam kostenhet samt transporter.
Samverkansgruppen har fått information.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta:
att yttra sig enligt förvaltningens förslag.
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens majsammanträde.
------------Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. Vill dock poängtera att det
finns viss oro till kostorganisationen.
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till tjäntemannaförslaget.
Åsa Gyberg Karlsson (v) yrkar på ändring av tjänstemannayttrandet: ”Förvaltningen
föreslår att köken i Vedeby, Rödeby, Jändel, Sunnadal och Nättraby till sin helhet
överförs till serviceförvaltningen inklusive resurs för arbetsledarskap om 0,6
årsarbetare.
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Resurser för en övergripande kostadministration om 0,4 årsarbetare överförs samt
att till serviceförvaltningen uppdra att göra en omfattande och
kommungemensam kostutredning och återkomma med förslag för att utröna hur
tillagning och kostdistribution på bästa möjliga sätt kan samordnas.”
Åsa yrkar på att texten istället blir: ”Förvaltningen föreslår att till serviceförvaltningen uppdra att göra en omfattande och kommungemensam kostutredning
och återkomma med förslag för att utröna hur tillagning och kostdistribution på
bästa möjliga sätt kan samordnas.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på tjänstemannaförslaget mot Åsa Gyberg Karlssons
ändringsyrkande och finner tjänstemannaförslaget som antaget.
Votering begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som stöder förvaltningens
förslag röstar ja och den som stöder Åsa Gyberg Karlssons ändringsyrkande röstar
nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Patrik Hansson (s),
Birgitta Gamelius (m), Patrik Magnusson (m), Anna Ekström (fp), Pernilla Persson
(c), Thomas Brindefalk-Knutsson (kd), Jörgen Aronsson (s), Richard Jomshof (sd),
Helene Gustafsson (s).
Följande röstar nej: Åsa Gyberg Karlsson (v).
Roland Andréasson (s), Lisbeth Bengtsson (s) samt Bo Svensson (s) avstår från att
rösta.
Rösterna fördelar sig enligt följande: 11 ja-röster, 1 nej-röst samt 3 ledamöter som
avstår från att rösta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att yttra sig enligt förvaltningens förslag.
Åsa Gyberg Karlsson reserverar sig till förmån för eget yrkande.
____________

21 maj 2008

§ 54
Delegeringsärenden
Beslut om internbudget samverkansområde m fl

2007.306 042

Beslut på ansökan från Godmorronsols förskola, Fridlevstad,
Karlskrona kommuns samfond för daghemsverksamhet 2008.117 046
Beslut på ansökan från Tallbackens förskola, Rödeby,
Karlskrona kommuns samfond för daghemsverksamhet

2008.117 046

Beslut på ansökan från Skillingenäs förskola, Nättraby,
Karlskrona kommuns samfond för daghemsverksamhet

2008.117 046

Beslut på ansökan från nätverksgruppen, fritidshem,
Palénska fonden.

2008.117 046

Beslut på ansökan från Nättraby fritidshem, Nättraby,
Palénska fonden.

2008.117 046

Beslut om resurs särskild stödinsats till Stubbens
föräldrakooperativ

RC-2008-7005

Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8 i
Sunnadals rektorsområde under tiden 11 mars 2008 och
tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 7 i
Sunnadals rektorsområde under tiden 11 mars 2008 och
tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 8 i
Sunnadals rektorsområde under tiden 11 mars 2008 och
tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i
Sunnadals rektorsområde under tiden 11 mars 2008 och
tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i
Sunnadals rektorsområde under tiden 11 mars 2008 och
tillsvidare.

17
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Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 8 i
Sunnadals rektorsområde under tiden 11 mars 2008 och
tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 i
Sunnadals rektorsområde under tiden 11 mars 2008 och
tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 7 i
Sunnadals rektorsområde under tiden 1 april 2008 och
tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 8 i
Sunnadals rektorsområde under tiden 9 april 2008 och
tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 8 i
Sunnadals rektorsområde under tiden 17 april 2008 och
tillsvidare.
Beviljad ledighet för flicka i år 8 i Sunnadals rektorsområde
under tiden 2-13 juni 2008.
Beviljad ledighet för pojke i år 7 i Sunnadals rektorsområde
under tiden 2-13 juni 2008.
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 7 i
Sunnadals rektorsområde under tiden 11 mars 2008 och
tillsvidare.
Beviljad ledighet för pojke i särskolans rektorsområde
under tiden 13-31 mars 2008.
Beviljad ledighet för pojke i år 8 i Nättraby rektorsområde
under tiden 5-19 maj 2008.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
______________
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§ 55
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2006.223 042
§ 42
Årsredovisning för år 2007 Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

2008.128 007
§ 43
Revisionsberättelse år 2007 och beslut om
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

Kommunfullmäktige

2007.306 042
§ 45
Budget- och verksamhetsuppföljning
februari 2008 för Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

2008.129 004
§ 47
Balansförteckning över obesvarade motioner
och medborgarförslag den 1 april 2008

Kommunfullmäktige

2007.503 291/2007.384 611
§ 48
Nedläggning av Backaboskolan

Kommunfullmäktige

2007.171 611
§ 51
Svar på motion angående utredning av ny skola
i Nättraby

Kommunstyrelsens
allmänna utskott

2007.306 042
§ 35
Budgetuppföljning per den 31 mars 2008

Arbetsmiljöverket

2008.131 291
Glas i dörrar, fönster och väggar i skolor

Kulturrådet

2008.178 609
Fördelning av bidrag inom ramen för Skapande
skola
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Skolverket

2008.122 631
Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag
för en fristående förskoleklass och fristående
grundskola i Karlskrona kommun

Tant Grön AB
Mats Olsson

2007.143 630
Återtagande av bidragsansökan gällande Jämjö

Holmsjö skolas personal

2007.384 611
Synpunkter angående flytt av år 6 från Holmsjö
till Rödeby samt svar från ordföranden.

Tekniska förvaltningen/
2008.53 291
Håkan Franzén
Angående inomhusmiljön i Tullskolan,
Barn- och ungdomsförvaltningen/ Karlskrona
Bodil Karsvall/Solvig Ohlsson
Till samhällsbyggnadsförvaltn

2008.93 214
Yttrande angående detaljplan för Gängletorp
15:9, Trummenäsområdet, Karlskrona kommun

Till samhällsbyggnadsförvaltn

2008.134 290
Anmälan av hygienlokaler, fritidsanläggningar
gällande Torhamns skola och barnomsorg

Anna Kvist
förälder Backaboskolan

2007.384 611
Skrivelser angående Backaboskolan samt
svar från förvaltningschef

Specialistpoolen

2008.132 609
Skrivelse med hänvisning till lagda sparkrav

Projektgrupp, Sturköskolan
Ingrid Sturkman

2007.384 611
Skrivelse angående uppsägning av lokal samt
svar från ordförande

Tvings skolråd
Madeleine Hermann

2007.384 611
Skrivelse angående flytt av klass 6 från Tvings
skola till Rödebyskolan

Gunnel Hansson

2007.384 611
Skrivelse med förfrågningar angående
besparingar på skolan samt svar från ordföranden.

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

21 maj 2008
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§ 56
Kurser/konferenser
På den säkra sidan
En inspirationsdag om internkontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting.
Stockholm den 9 juni 2008.
Kursinbjudan skickar runt bland ledamöterna under sammanträdet.
___________

21 maj 2008
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§ 57
Övriga frågor
1.

2.

Sturköskolan
Frågor ställs kring Sturköskolan och förskolelokaler.
Förvaltningschef Bodil Karsvall svarar.

F-5 och 6-9-skolor
Barn- och ungdomsnämnden diskuterar frågor rörande det beslut som togs
i nämnden den 6 december 2007 § 146, förslag avseende strukturella
förändringar med utgångspunkt från lokalutredningen.
Ärendet kommer som information till nämnden i juni 2008.
________

17 juni 2008

1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 17 juni 2008
§ 58

Aktuell information
- Uppföljning av tidigare beslut
- RUPen
- Ny ledningsorganisation

§ 59

Förslag till riktlinjer för etablering av enskilt familjedaghem

§ 60

Rektorstillsättning Jämjö samverkansområde

§ 61

Förslag till kvalitetsdeklaration för barn- och ungdomsnämnden

§ 62

Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och särvux

§ 63

Budgetuppföljning maj 2008

§ 64

Lokalhyra för externa förhyrare

§ 65

Medborgarförslag – Bygg förskolor i husbåtar

§ 66

Motion – Gör Tullskolan till nytt centrum för föreningsliv – Wämöskolan
blir år F-9

§ 67

Delegeringsärenden

§ 68

Meddelanden

§ 69

Kurser/konferenser

§ 70

Övriga frågor

17 juni 2008
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Plats och tid

Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona, lokal Freden
kl 08.30 – 11.55

Beslutande

Jan-Olof Petersson (fp)
ordförande
Johan Elofsson (m)
1.e vice ordförande
Patrik Hansson (s)
2:e vice ordförande
Birgitta Gamelius (m)
Pernilla Persson (c)
Thomas Brindefalk-Knutsson (kd) fr o m § 59 kl. 08.50
Jeanette Pettersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Roland Andréasson (s)
fr o m § 59 kl. 08.40
Lisbeth Bengtsson (s)
Richard Jomshof (sd)

Tjänstgörande ersättare

Eva Ottosson (m)
Emina Cejvan (m)
Åsa Thelning (fp)
Eva Henningsson (s)
Siv Holmberg (s)

Ersättare

Tjänstemän

§ 58
§ 58

Emina Cejvan (m)
Margareta Olin Mattsson (c)
Eva Henningsson (s)
Helene Gustafsson (s)

fr o m § 59

Bodil Karsvall
Henrik Lindgren
Anja Eklund
Solvig Ohlsson
Eva Karlsson

barn- och ungdomschef
administrativ chef
utvecklingschef
planeringschef
nämndsekreterare

fr o m § 59

17 juni 2008
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Utses att justera Jeanette Pettersson (s)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 25 juni 2008 Paragrafer 58-70
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 26 juni 2008.
Intygar i tjänsten
Eva Karlsson
Nämndsekreterare

17 juni 2008
Akten

4

2007.360 026
2007.306 042

§ 58
Aktuell information
1.

Uppföljning av tidigare beslut
Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om hur långt förvaltningen har
kommit i sin uppföljning kring tidigare beslut tagna i barn- och ungdomsnämnden.
Den 6 december 2007 togs beslut gällande strukturella förändringar med
utgångspunkt från lokalutredningen:
1.

att göra Wämöskolan till en 6-9 skola i samverkansområdet med start
läsåret 08/09
Start blir läsåret 09/10

2.

att ge rektor på Lyckebyskolan i uppdrag att inrymma all Ekebackens
verksamhet på Lyckebyskolan
Lokalerna i Ekebacken är uppsagda, uppsägningstid 1 år.
Verksamheten flyttas följande läsår.

3.

att Nättrabyskolan blir en 6-9 skola för hela rektorsområdet senast 2010
Start blir läsåret 09/10

4.

att successivt göra Jändelskolan 7-9 till en 6-9 skola i samverkansområdet
Processen påbörjad, med inriktning start 09/10.

5.

att ge rektor på Sturköskolan i uppdrag att verkställa att förskoleverksamheterna på Sturkö förskola inklusive dagbarnvårdarverksamheten inryms på Sturköskolan
Processen påbörjad, med inriktning start 09/10.

6.

att ge rektorerna i rektorsområdet Fridlevstad/Tving i uppdrag att ta fram
ett förslag om samordnad organisation omkring Fridlevstads- och
Tvings skolor i syfte att minska kostnaderna.
Skolorna i Fridlevstad och Tving samverkar i alla tänkbara delar.

7.

att ge rektorerna i Rödeby samverkansområde i uppdrag att ta fram ett
förslag för en inriktning mot f-5 respektive 6-9 skolor i området.
Processen påbörjad, med inriktning start 09/10.

17 juni 2008
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forts § 58
Den 30 januari 2008, i samband med internbudgeten § 5, togs bland annat
följande beslut:
6. att uppdra åt förvaltningen att löpande föreslå åtgärder och senast i
samband med delårsbokslutet per augusti 2008 återkomma med redovisning av sparåtgärder motsvarande RUPen, 5,2 Mkr.
Delrapport kommer att redovisas på dagens sammanträde. Ärendet
återkommer sedan i augusti.
8.

att uppdra åt förvaltningen att under 2008 utarbeta en modell för lokalbidrag till de enskilda förskolorna.
Pågår

11. att ge förvaltningen i uppdrag att se över hyressättningen för extern
uthyrning av exempelvis slöjdsalar, gymnastiksalar och så vidare.
Uppdraget redovisas för nämnden i april 2008.
Ärendet kommer upp på dagens sammanträde.
Ordföranden tackar för föredragningen.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
____________
Akten

2007.306 042
2.

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

17 juni 2008
Ledn.grupp
Rektorer
Adm.centrum
Akten

§ 58 forts

3.

6

2008.177 001

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

17 juni 2008
A Eklund
A Ottosson
Akten

2008.175 630

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

7

17 juni 2008
Akten

8

2008.165 023

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

17 juni 2008
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Kommunfullmäktige
2007.309 106
A Eklund
A Ottosson
G Ingestad
Akten
§ 61
Förslag till kvalitetsdeklaration för barn- och ungdomsnämnden
Motion om medborgarkontrakt väcktes vid fullmäktiges sammanträde 23-24
november 2005 av Bo Löfgren (fp). Motionen innebar förslag om att
kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta förslag till medborgarkontrakt för att
tydliggöra vilka krav medborgarna kan ställa på den kommunala servicen.
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 14 maj 2007 lämnat yttrande med
förslag till beslut. Kommunledningsförvaltningen skriver bl.a. att medborgarkontrakt
för olika ansvarsområden måste tas fram av berörda nämnder/förvaltningar, inte av
kommunstyrelsen.
Efter förslag från kommunstyrelsen beslutade fullmäktige den 5 juni 2007
att bifalla motionen, med den förändring att medborgarkontrakt för olika
ansvarsområden successivt och senast den 1 juli 2008 ska tas fram av berörda
nämnder/förvaltningar.
Förvaltningarnas gemensamma arbete
Barn– och ungdomsförvaltningen har ingått i en arbetsgrupp, ledd av kommunledningsförvaltningen, som har tagit fram en gemensam struktur för medborgarkontraktet. Samtliga förvaltningsrepresentanter är eniga om att istället för
Medborgarkontrakt benämna dokumentet och dess innehåll Kvalitetsdeklaration.
Strukturen för förvaltningarnas kvalitetsdeklarationer ska bygga på rubrikerna
Våra löften, Våra krav och Vår garanti.
Förslag till kvalitetsdeklaration för barn- och ungdomsnämnden
Med utgångspunkt från de nationella styrdokumenten och vår lokala skolplan har vi
beslutat om en policy för garanterad kvalitet som är gemensam för alla våra
verksamheter. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
kvalitetsdeklaration för barn- och ungdomsnämnden daterat den 13 maj 2008.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att anta föreslagen kvalitetsdeklaration som sin egen.
Patrik Hansson (s) yrkar på ändring av texten i rubriken våra löften – kunskap och
kvalitet. Ordet prov byts ut mot test. Meningen blir således: För att särskilt följa
elevernas läsutveckling och kunskaper i kärnämnena genomförs även kommunövergripande tester för samtliga kommunala skolor. Val av prov och testtillfällen
bearbetas kontinuerligt.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar, med ovan nämnda ändring, enligt
tjänstemannaförslaget.
________________

17 juni 2008
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Kommunstyrelsen
2008.176 617
Utbildningsnämnden
B Karsvall
A Eklund
Akten
§ 62
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasieskola och särvux
Särskolans organisation har utretts 1995 och 1997. I juni 2006 gav också barn- och
ungdomsnämnden uppdrag till förvaltningschefen att träffa överenskommelser om
förändrat huvudmannaskap för särvux.
På uppdrag av förvaltningscheferna för barn- och ungdomsförvaltningen och
utbildningsförvaltningen har den frivilliga särskolans organisatoriska tillhörighet
utretts under våren 2008.
Uppdragets syfte är att ha eleverna i fokus samt att en eventuell övergång ska kunna
ske inom budgetram. I samma anda som Carlbeck-kommitténs arbete redovisade
2004, ska målet vara en ökad samverkan mellan gymnasiesärskolan och gymnasieskolan samt mellan vuxenutbildningarna.
Carlbeckkommitténs slutbetänkande med namnet För oss tillsammans – om
utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) innehåller grundläggande
värderingar och övergripande, konkreta förslag till åtgärder för en skola för alla.
Ett resultat av Carlbeck-kommitténs rapport är, att uttrycket en skola för alla allt
oftare förekommer i diskussioner om hur undervisningen ska utformas för elever
med funktionshinder.
Barn- och ungdomsförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen tagit
fram ett förslag, daterat den 15 maj 2008.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen
besluta
att överföra huvudmannaskapet för den frivilliga gymnasiesärskolan och särskolans
vuxenutbildning från Barn och ungdomsnämnden till Utbildningsnämnden med
full verkan från och med 1 januari 2009,
att barn- och ungdomsförvaltningen, i samråd med utbildningsförvaltningen, under
hösten 2008 förbereder denna övergång, samt
att i samband med budgetberedningen inför 2009, genomföra erforderliga
ramjusteringar i enlighet med ovan.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
________________

17 juni 2008
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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2007.306 042

§ 63
Budgetuppföljning maj 2008
PROGNOS FÖR 2008

+- 0 Mkr

RUPen
Vid juni månads barn- och ungdomsnämndssammanträde kommer förvaltningen att
presentera förslag på det sparbeting som fullmäktige satt upp för barn- och
ungdomsnämnden i form av RUPen, 5,2 Mkr. Betinget har till delar redan infriats
men de återstående förslagen kommer då att presenteras för barn- och
ungdomsnämnden.
Förskola
Inom förskolan är kösituationen ansträngd och det kan inte uteslutas att ytterligare
behov av förskoleplatser kan behövas under slutet av 2008. De medel som avsattes
av fullmäktige för den demografiska utbyggnaden har tagits i bruk för att täcka det
behov som kan ses under 2008. Förvaltningen arbetar under maj och juni med det
omfattande arbetet att placera barn från och med hösten. En viss förhoppning ställs,
för att minimera behovet av antalet nya platser, till de sk kontaktplatserna för att
eventuellt minska antalet 15-timmarsbarn i verksamheten.
Ovanstående prognos beräknas ändå kunna hållas men kan innebära att uppfyllelsen
av verksamhetsmålet som finns uppsatt av fullmäktige, att alla barn i kön till
förskolan skall ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader från
ansökningsdatum, kanske inte långsiktigt kommer att hållas. I februari beviljade
kommunstyrelsen ett tillskott till barn- och ungdomsnämnden om 2,8 Mkr för att
möjliggöra utökad platstillgång inom förskolan under 2008.
Inför kommande år ser vi ett fortsatt ökat behov av förskoleplatser utifrån prognos
som bygger på den av KS antagna befolkningsprognos för Karlskrona kommun .
Grundskola
Under hösten kommer det lägre elevantalet att innebära att rektorsområdena
genomför de åtgärder som krävs för att uppnå en balanserad budget. Den viktigaste
åtgärden är att förändra organisation för att möta det lägre elevantalet. Detta kan
under senare delen av året innebära att viss övertalighet kan uppkomma inom vissa
yrkesgrupper.
Stängningen av Backaboskolan innebär en förtätning av elevantalet på
Spandelstorpsskolan vilket ger ett mindre överskott 2008 att balansera mot det
RUPenbeting nämnden har.

17 juni 2008
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forts § 63
Verksamhetsmål
De verksamhetsmål som kommunfullmäktige satte upp för barn- och
ungdomsnämndens verksamhet var dels att alla barn i kön till förskolan skall ha fått
en plats sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum samt att andelen
elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall år 2008 öka
från nuvarande 89% till minst genomsnitt för gruppen ”större städer” om 91 %.
Målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats
sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum klarar nämnden av att hålla
per maj månad. Den rådande kö situationen är dock mycket ansträngd och det finns
ett fortsatt behov av förskoleplatser under 2008 för att klara av målet på helårsbasis.
Målet för grundskolan kan av förklarliga skäl inte redovisas förrän efter vårterminens
avslut vilket innebär att redovisning kommer att ske i samband med nämndens
delårsbokslut i augusti.
Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten är på totalt 6,0 Mkr. Till detta kommer 0,8 Mkr som inte
utnyttjades under 2007 för bland annat utrustning/inventarier till förskolor som
öppnats senare än beräknat. För den utbyggnad som planeras inom den kommunala
förskolan under 2008 finns ytterligare investeringsmedel, 0,5 Mkr, avsatta i reserv
under kommunstyrelse till utrustning/inventarier.
Bokfört utfall per maj är 1,9 Mkr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna budgetuppföljning per maj 2008 samt
att återlämna de 2,8 Mkr till kommunstyrelsen som de beviljade nämnden i februari
som en ramutökning under 2008 avseende förskoleutbyggnad.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
________________

17 juni 2008
Enskilda verksamheter
Ekonomi
Rektorer
Administrativa centra
Akten
§ 64
Lokalhyra för externa förhyrare

13

2008.174 282

Barn- och ungdomsförvaltningen har på uppdrag av barn- och ungdomsnämnden
gjort en översyn av priser och regler vid tillfällig förhyrning av lokaler.
Förslaget gäller först och främst specialsalar som t ex den fristående verksamheten
inte själva har tillgång till exempelvis idrottslokaler, slöjdsalar, NO-salar, musiksalar
och hemkunskapssalar.
Vid en upplåtelse av lokaler måste följande ekonomiska faktorer tas hänsyn till:
kvadratmeterhyra, utrustning i lokalen, normalt slitage av inventarier,
förbrukningsmaterial, städkostnader, biytor som korridorer, toaletter, grupprum mm
samt utnyttjande under skoltid.
När alla dessa faktorer vägts samman finner förvaltningen det skäligt att sätta
följande hyra per timme för salar, specialsalar mm exkl moms
Ordinärt klassrum, rum på förskola och fritidshem,
NO-sal, Slöjdsal, Hemkunskapssal, Musiksal
Mindre idrottshall
Större idrottshall
Matsal och Aula

110 kr/tim
200 kr/tim
200 kr/tim
300 kr/tim
Överenskommelse med
respektive rektorsområde

Uthyrning av specialsalar sker endast läsårsvis efter upprättande av kontrakt mellan
barn- och ungdomsförvaltningen och förhyrare innan läsårets start.
Uthyrning av lokaler sker endast i mån av ledig tid.
Vid onormalt slitage och vid behov av extrastädning har respektive skola rätt att
debitera för detta.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att fastsälla nya priser och regler för tillfällig lokaluthyrning enligt ovan med en
giltighet från och med höstterminen 2008, samt med tillägg
att följa allmän årlig kostnadsökning.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

17 juni 2008
Kommunfullmäktige
S Ohlsson
Akten
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2008.80 611

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

17 juni 2008
Kommunfullmäktige
S Ohlsson
Akten
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2008.81 611

§ 66
Motion – Gör Tullskolan till nytt centrum för föreningsliv – Wämöskolan
blir år F-9
Socialdemokraterna har till Kommunfullmäktige ställt motion med förslag att göra
Tullskolan till ett centrum för föreningslivet samt att göra Wämöskolan till en F – 9
skola.
I samband med utvecklingstankarna på Pottholmen måste föreningslivet som idag
finns på Strandgården få tillgång till andra lokaler för sin verksamhet. Motionären
anser att Tullskolan inte uppfyller de krav som ska ställas på en bra och modern
skola utan menar att skolans verksamhet istället ska flyttas till Wämöskolan som då
byggs om och till. Lokalerna på Tullskolan blir då lediga och kan bli en föreningslokal som ersätter Strandgården.
Vidare ser man möjligheter, att i samarbete med landstinget, lokalisera ett ordentligt
äldrecentrum i Tullenområdet.
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta
att ge Barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att omedelbart inleda en studie kring
en etablering av en F – 9 skola på dagens Wämöskola
att detta arbete redovisas senast inför budgetberedningen 2008
att en dialog med det föreningsliv som idag finns på Strandgården kring hur man
kan utveckla ett centrum för föreningsliv i dagens Tullskola
att ge äldrenämnden i uppdrag att ta upp en dialog med landstinget blekinge om hur
man kan utforma ett äldrecentrum i Tullenområdet
Förslag till beslut
Tullskolans behov av förbättringar är väl kända. Efter föreläggande från miljö- och
byggnämnden förbättras bland annat ventilationen under sommaren 2008. Detta är
dock åtgärder som måste ses om tillfälliga varför barn- och ungdomsnämnden
beslutat den 21 maj 2008 § 47
att uppdra till barn- och ungdomsförvaltningen att omgående utreda och komma
med förslag om Tullskolans framtida lokalisering
Om Tullskolans verksamhet ska flyttas till Wämöskolan, nya lokaler ska byggas i
närområdet eller befintliga lokaler ska byggas om får utredningen påvisa.
Flyttas skolverksamheten till andra lokaler lämnar barn- och ungdomsförvaltningen
Tullskolans lokaler och tekniska förvaltningen tar över ansvaret för dess framtida
användning.
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Barn- och ungdomsnämndens utredning om Tullskolans framtida lokalisering är svår
att idag tidsätta men motionens önskemål om att en redovisning ska ske inför
budgetberedningen 2008 kan inte uppfyllas.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att med hänvisning till ovan och det av barn- och ungdomsnämnden fattade beslut
om utredning av Tullskolans framtid, anse motionen besvarad.
Yrkanden
Johan Elofsson (m), Pernilla Persson (c) samt Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till
tjänstemannaförslaget.
Patrik Hansson (s) yrkar på återremiss.
Jeanette Pettersson (s) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Nämnden godkänner följande propositonsordning: Den som stöder att ärendet avgörs
på dagens sammanträde röstar ja och den som stöder Patrik Hanssons återremiss
röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (fp) , Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius
(m), Pernilla Persson (c), Thomas Brindefalk-Knutsson (kd), Richard Jomshof (sd),
Eva Ottosson (m) samt Åsa Thelning (fp).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Jörgen Aronsson (s),
Eva-Britt Dahlström (s), Roland Andréasson (s), Lisbeth Bengtsson (s) samt
Siv Holmberg (s).
Rösterna fördelar sig enligt följande: 8 ja-röster samt 7 nej röster.
Ordförande ställer därefter proposition på Johan Elofssons, Pernilla Perssons samt
Richard Jomshofs yrkande om bifall till tjänstemannaförslaget mot Jeanette
Petterssons yrkande om bifall till motionen. Ordförande finner att nämnden lämnar
bifall till tjänstemannaförslaget.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att med hänvisning till ovan och det av barn- och ungdomsnämnden fattade beslut
om utredning av Tullskolans framtid, anse motionen besvarad.
Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Jörgen Aronsson (s), Eva-Britt Dahlström
(s), Roland Andréasson (s), Lisbeth Bengtsson (s) samt Siv Holmberg (s) reserverar
sig till förmån för Patrik Hanssons yrkande.
___________
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§ 67
Delegeringsärenden
Beslut gällande organisation av barn- och ungdomsförvaltningen.

2008.177 001

Beslut med anledning av sökt bidrag ur Karlskrona
skolväsendes samfond för lärare

2008.126 046

AU-beslut 5 juni 2008 § 45; Förslag till yttrande på
betänkande, remiss – Ökad likvärdighet för elever med
funktionhinder SOU 2007:87

2008.79 610

Beviljad ledighet för flicka år 4 i Sunnadals rektorsområde
under tiden 18 mars – 18 april 2008.
Beviljad ledighet för flicka år 4 i Sunnadals rektorsområde
under tiden 25 maj – 13 juni 2008.
Beviljad ledighet för flicka år 2 i Sunnadals rektorsområde
under tiden 26 maj – 26 juni 2008.
Beviljad ledighet för flicka år 5 i Sunnadals rektorsområde
under tiden 25 maj – 25 juli 2008
Beviljad ledighet för flicka år 8 i Sunnadals rektorsområde
under tiden 25 maj – 25 juli 2008
Beviljad ledighet för pojke år 4 i Sunnadals rektorsområde
under tiden 26 maj – 13 juni 2008
Beviljad ledighet för elev år 3 i Holmsjö skola
under tiden 30 september – 16 oktober 2008
Beviljad ledighet för elev år 5 i Holmsjö skola
under tiden 30 september – 16 oktober 2008
Beviljad ledighet för flicka år 5 i Jämjö västra
rektorsområde den 9 juni
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9
i Jändelskolan

18

17 juni 2008

19

forts § 67
Beviljad ledighet för elev år 7 i Rödeby samverkansområde under tiden 1-23 december 2008
Beviljad ledighet för elev år 3 i Rödeby samverkansområde under tiden 1-23 december 2008
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8
i Sunnadalskolans rektorsområde under tiden
9 maj – 13 juni 2008
Inskrivning av pojke i särskola från och med
den 20 augusti 2008.
Inskrivning av flicka i särskola från och med
den 20 augusti 2008.
Inskrivning av pojke i särskola från och med
den 20 augusti 2008.
Inskrivning av pojke i särskola från och med
den 20 augusti 2008.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________
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§ 68
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2007.171 611
§ 65
Svar på motion angående utredning av
ny skola i Nättraby

Kommunfullmäktige

2007.440 611
§ 70
Svar på medborgarförslag om ökad
föräldranärvaro i skolan

Kommunstyrelsen

2008.156 299
§ 72
Framställan om disposition av medel ur
kommunstyrelsens reserv för tillgänglighetsskapande åtgärder

Kommunstyrelsen

2007.225 611
§ 73
Utökning av förskoleverksamhet på
Hasslö

Kommunstyrelsen

2008.155 106
§ 78
Förslag till nya rutiner för flaggning i
Karlskrona kommun

Kommunstyrelsen

2008.59 609
§ 83
Yttrande över betänkandet – Skolgång för
barn som skall avvisas eller utvisas
(SOU 2007:34)

Länsrätten i Blekinge län

2005.492 291
Dom; laglighetsprövning enligt
kommunallagen (1991:900)

Myndigheten för skolutveckling

2008.66 609
Bidrag till sommarskola 2008
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.164 290
Delegationsbeslut avseende godkännande
av livsmedelsanläggning med förbehåll,
Paradisets förskola

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.166 290
Delegeringsbeslut avseende godkännande
av livsmedelsanläggning med förbehåll,
Gomorronsols förskola

Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2008.140 290
Tillsynsprotokoll för Musikgatans daghem
Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2008.144 290
Tillsynsprotokoll för Annebo förskola
Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2008.145 290
Tillsynsprotokoll för Kajutans förskola
Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2008.146 290
Tillsynsprotokoll för Backens förskola
Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2008.147 290
Tillsynsprotokoll för Gläntans förskola
Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2008.148 290
Tillsynsprotokoll för Backsippans förskola
Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2008.149 290
Tillsynsprotokoll för Gullvivans förskola
Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2008.151 290
Tillsynsprotokoll för Junibackens förskola
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2007.530 214
Yttrande angående detaljplan för Rödeby 3:1,
kraftvärmeanläggning, Bubbetorp
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.142 214
Yttrande angående detaljplan för
Stora Vörta 1:72, Nättraby
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Tvings skolråd
Bettina Sörup-Madsen

2007.384 611
Skrivelse angående flytt av klass 6 till
Rödebyskolan

Holmsjö skolråd

2007.384 611
Skrivelse angående flytt av klass 6 till
Rödebyskolan

Namninsamling Jämjö

2007.384 611
Vi protesterar mot f-5 på Kyrkskolan och
Jändel mellan.

Jenny Lindblom

2008.8 004
Synpunkt inkommen angående beredskap
vid katastrofer

Torhamns Samhällsförening
ordf. Ann-Charlotte Kullberg
Torhamn

2007.370 600
Skrivelse angående barnomsorgen i

Föräldrarepresentanter m fl

2007.384 611
Skrivelser inkomna till Anna Ekström (fp)

Lena Narvefors

2008.132 609
Skrivelse angående specialistpoolen.

Personalen på Lyckebyskolan

2007.384 611
Skrivelse angående skolorganisationen i
Lyckeby samt svar från förvaltningschef
Bodil Karsvall.

Sturköskolans Föräldrastyrelse

Protokoll från sammanträde den 24 april
2008.

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas
till protokollet.
______________
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§ 69
Kurser/konferenser
Inga aktuella kurser eller konferenser.
Birgitta Gamelius (m) var med på utbildningsdagen Mäns våld mot kvinnor den
26 maj 2008 på Ronneby Brunn. Birgitta lämnar en kort redogörelse från
utbildningen.
Eva-Britt Dahlström (s) informerar från seminariet ”Hela människan”.
Ordförande Jan-Olof Petersson (fp) samt utvecklingschef Anja Eklund ska
den 18 juni 2008 på ett heldagars seminarium på Länsstyrelsen som handlar om
barns psykiska hälsa.
___________

17 juni 2008

§ 70
Övriga frågor
Sommarhälsning
Ordförande önskar barn- och ungdomsnämndens ledamöter samt barn- och
ungdomsförvaltningens personal en skön sommar.
Patrik Hansson (s) önskar ordförande och övriga en avkopplande ledighet.
___________
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 27 augusti 2008
§ 71

Aktuell information
- Betygsresultat

§ 72

Förslag till budget 2009 och planer för 2010-2011

§ 73

Redovisning av sparåtgärder motsvarande RUPen 2008

§ 74

Förslag till yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag
för fristående förskoleklass och fristående grundskola – Karlskrona
Montessorifriskola

§ 75

Förslag till nytt personuppgiftsombud för barn- och ungdomsförvaltningen

§ 76

Medborgarförslag – ”Vi älskar Vedebyskolan”

§ 77

Delegeringsärenden

§ 78

Meddelanden

§ 79

Kurser/konferenser

§ 80

Övriga frågor

27 augusti 2008
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Plats och tid

Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona, lokal Freden
kl 08.30 – 11.25

Beslutande

Jan-Olof Petersson (fp)
Johan Elofsson (m)
Birgitta Gamelius (m)
Patrik Magnusson (m)
Anna Ekström (fp)
Pernilla Persson (c)
Jeanette Pettersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Roland Andréasson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Richard Jomshof (sd)
Åsa Gyberg Karlsson (v)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Tjänstemän

Eva Ottosson (m)
Claes Nedfors (s)
Ann-Louise Rosell (s)
Emina Cejvan (m)
Margareta Olin Mattsson (c)
Ann-Louise Rosell (s)
Eva Henningsson (s)
Siv Holmberg (s)
Helene Gustafsson (s)
Ola Svensson (sd)
Bodil Karsvall
Henrik Lindgren
Solvig Ohlsson
Anja Eklund
Stefan Petersson
Gunilla Ingestad
Eva Karlsson

ordförande
1.e vice ordförande

endast föredragningen

beslutssammanträdet

föredragningen

fr o m § 72, kl. 08.40

barn- och ungdomschef
verksamhetschef för skola fritidshem
verksamhetschef för förskola
utvecklingschef
chefsekonom
utredare
nämndsekreterare
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Utses att justera Anna Ekström (fp)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 4 september 2008
Paragrafer 71-80
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 4 september 2008.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

27 augusti 2008
G Ingestad
A Eklund
Akten

4

2008.234 609

§ 71
Aktuell information
1.

Betygsresultat 2008
Utredare Gunilla Ingestad redovisar slutbetygen för år 9.
Under sommaren genomfördes, liksom tidigare år, sommarskola i svenska,
engelska och matematik.
Innan sommarskolan hade de kommunala skolorna 13,4% av eleverna som inte
hade godkänt i kärnämnena medan friskolorna hade 2,4% som inte var
godkända. Efter sommarskolan var resultatet 9,9% för de kommunala skolorna
och 1,8% för friskolorna.
I kommunen som helhet var betygsresultatet för år 9 2008 10,8% ej godkända
före sommarskolan och 8% efter avslutad sommarskola. Detta resultat är något
bättre än riksgenomsnittet.
Jämförelser med tidigare år redovisas.
Ordförande och övriga ledamöter framför en stor eloge till samtlig personal som
på olika sätt arbetar med de olika satsningarna som ger ungdomarna stöd och
förbättrade resultat.
Ordföranden tackar Gunilla Ingestad för presentationen.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_____________
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Kommunstyrelsen
B Karsvall
S Petersson
Rapport
Akten
§72
Förslag till budget 2009 och planer för 2010-2011

5

2008.233 042

Förutsättningarna
Grundförutsättningarna för nämndernas budgetarbete i Karlskrona kommun är de
ekonomiska ramar som tilldelats i den av fullmäktige beslutade treårsbudgeten för
2009-2011 den 18 juni 2008.
Nämnden skall lämna ett förslag till budget som ryms inom den ekonomiska ram
som nämnden tilldelats. Om nämnden gör bedömningen att grundförslaget till budget
inte kan tillgodose de mål som kommunfullmäktige beslutat om eller nationella mål,
skall nämnden ange hur målsättningarna bör förändras för att anpassas till
medelstilldelningen.
I motsats till tidigare år finns inte längre möjligheten att redovisa ett antal angelägna
tilläggsförslag utöver tilldelad ram på särskild blankett. I de tilldelade nämndsvisa
ramarna skall då också inrymmas konsekvenserna av de demografiskt betingade
volymförändringarna inom olika verksamheter.
Det är dessutom angeläget att varje nämnd sätter av ett visst ekonomiskt utrymme, en
reserv, i sin budget som en "säkerhetsmarginal" och för att kunna upprätthålla viss
handlingsberedskap. En sådan reserv ska uppgå till minst 1 % av nämndens nettokostnader. Förvaltningen planerar för att som tidigare år avsätta 0,5 % i reserv som
säkerhetsmarginal.
Förutsättningar Barn- och ungdomsnämnden 2009
Förutsättningen inför budget 2009 med den tilldelande budgetramen är att det fattas
cirka 16 Mkr.
Behovet av utbyggnad av förskolan under 2009 beräknas vara ytterligare 5-6
avdelningar, minst hälften av dessa behövs i början av året. Idag ligger nämnden nära
gränsen för att inte klara av målet att ge föräldrar barnomsorg inom 4 månaders
kötid, en lagstadgad rättighet som gäller för hela landet.
Beräknad föreslagen driftskostnad för utökningen är 9,5 Mkr. I budgetdirektiven har
nämnden fått 5 Mkr till utbyggnad av förskola. Återstår - 4,5 Mkr.
Inom grundskolan ses nu en stagnation i den demografiska minskningen av det totala
elevantalet. En ökning sker i de yngsta skolåren och i fritidshemsverksamheten som
de närmaste åren kommer att bestå. Under 2009 räknar förvaltningen med en ökad
kostnad för fritidshemsverksamhet på - 3 Mkr.
Antalet elever som går i friskola fortsätter att öka. Flertalet friskolor ökar antalet
elever per klass, men någon ytterligare verksamhet beräknas inte komma igång under
2009. Kostnaden beräknas öka med - 1,5 Mkr för friskoleplacerade elever under
2009.
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Under 2009 får den nya skolbussupphandlingen full effekt. Detta innebär en ökad
kostnad på - 3 Mkr.
Av 2009 års RUP:enbesparing på 12,9 Mkr har nämnden, i budgetförutsättningarna,
fått en reducering på 3 Mkr och med den helårseffekt som finns i de besparingar som
gjorts under 2008 klarat av att minska 2009 års kostnad med 6 Mkr. Det återstår
alltså - 4 Mkr som måste hanteras under 2009.
För att klara budgetmålet för 2009 måste verksamhetens kostnader reduceras med
16 Mkr. Detta innebär att det behöver göras strukturella åtgärder som innebär
reducering av lokalkostnader och effektiviseringar i verksamheten.
Grundskolornas förändrade organisation till F-5 och 6-9 kommer delvis att innebära
effektivare lösningar. Det utrymme som friläggs då 6:or flyttar kommer att ses över
för att kunna ge utrymme för förskola eller fritidshem alternativt uppsägning vilket vi
bedömer kan ge en besparing om ca +1 Mkr.
Som förslag på besparing inom den icke lagstadgade verksamheten föreslås en
avveckling av Säljö Barnkoloni i dess nuvarande form, + 1 Mkr.
Ledningsorganisationen för förskola, särskola och grundskola skall ses över under
hösten 2008. Vid en effektivare ledningsorganisation ses en möjlighet att göra en
besparing om cirka + 1 Mkr.
Det som återstår därefter är att minska driftsbidraget för både förskola, fritidshem,
grundskola, särskola, friskola och enskilda förskolor.
Som förslag till att nå ett budgetförslag i balans föreslås ett minskat driftsbidrag inom
förskolan om + 5 Mkr, inom fritidsverksamheten + 5 Mkr, inom särskolan + 0,5 Mkr
samt inom grundskolan + 2,5 Mkr.
För den utbyggnad som skett inom förskolan hittills under 2008 är de tillkommande
helårseffekterna - 2,3 Mkr för 2009. Denna merkostnad beräknar vi kunna klara av
inom befintligt tilldelad budget.
Konsekvenser av föreslagen budget 2009
Verksamheterna
Den största besparingen behöver tas i verksamheterna eftersom större delen av
tillgängliga medel är fördelade ut till dem. Förslaget innebär att det är barnomsorgen
som denna gång får ta de största besparingarna - 5 Mkr. Det gör att förskolan
behöver antingen öka barntätheten eller minska på personaltätheten för att klara
denna minskning. Inom fritidshemsverksamheten innebär en besparing om - 5 Mkr
behov av en effektivare organisation av verksamheterna och hur personalen används.
Föreslagen besparing inom grundskolan är -2,5 Mkr och för särskolan 0,5 Mkr.
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Ramarna
Ramarna bygger på det kommunbidrag som tilldelats i april 2008, det vill säga den
budget som kommunfullmäktige beslutat om för åren 2009-2011 plus de justeringar
som sedan skett som till exempel kompensation för löneökningar etcetra fram till maj
2008. I den ingående budgetramen har reducering gjorts, enligt tidigare beslut, med
1 Mkr, med anledning av den tidigare demografiska minskningen inom grundskolan.
Årsbudget 2008 enligt budgetläge den 30 april 2008
Utökat RUPen beting 2009
Tillskott för förskoleutbyggnad
Ramutökning ombyggnad Rosenfeldtskolan
Reducering av RUPen beting 2009
Kommunbidrag 2009

894 971
- 7 689
5 000
4 500
3 000
899 798

Budgetförslaget
Alla ekonomiska siffror är baserade på 2008 års budgetnivå inklusive de så kallande
tekniska ramjusteringar som gjorts eller var kända i maj 2008.
I budgetdirektiven som omfattar 26 att-satser berörs barn- och ungdomsnämndens
verksamheter och ekonomi endast av att-sats 4. Barn- och ungdomsnämndens ram
utökas med 3 respektive 5 Mkr under åren 2009 och 2010 för att reducera tidigare
ålagda sparkrav.
Ekonomin 2008
Budgeten omsluter för närvarande cirka 990 Mkr varav kommunbidraget står för
cirka 900 Mkr.
Bokslutet för 2007 visar en positiv avvikelse om knappt 1 % eller motsvarande
7,3 Mkr. Resultatet skall reduceras med de 3,1 Mkr som har återbetalas till tekniska
nämnden.
Årets första budgetuppföljning den 28 februari 2008 samt delårsbokslut per den
30 april visade på en balanserad budget och med en prognos på ett nollresultat.
Volym- och efterfrågeförändringar
Underlaget i budgetarbetet är en bearbetning med befolkningsprognosen som bas.
Från och med 2009 stabiliseras elevantalet inom grundskolan år 6-16 och det sker en
svag ökning 2010 och framåt. Den prognos som förvaltningen tagit fram för förskola
och skolbarnsomsorg innebär att det finns ett behov av knappt 100 nya förskoleplatser våren 2009 och ytterligare ca 50 platser våren 2010. 2011 prognostiseras att
platsbehovet ligger kvar på samma nivå som 2010 för att följande år minska något.
Totalkostnaden för ett barn med genomsnittlig vistelsetid i förskola är 2007 112 tkr
och den genomsnittliga kostnaden för en elev i grundskolan 71 tkr.
Fristående skolor
Bidrag lämnas till fem fristående skolor, Karlskrona Montessorifriskola, Galären,
Svettpärlan och Musikugglan och Piggelinen i Karlskrona kommun med
sammantaget 1184 elever.
Utökningar planeras att ske på samtliga friskolor under budgetperioden.
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Det innebär att det genomsnittliga elevtalet för 2009 kommer att vara ca 1300 elever,
det vill säga 18 % av den totala grundskoleverksamheten. Prognoserna bygger dels
på de av friskolorna själva lämnade uppgifterna samt för Karlskrona Montessorifriskola även den ansökan som finns inlämnad till Skolverket. Förvaltningen har
sedan reviderat friskolornas uppgifter för den slutliga prognosen.
Verksamheterna
Följande verksamheter redovisas jämte kommentarer:
- Förskoleverksamhet
Under 2009 och 2010 fortsätter behovet av att utöka förskoleverksamheten.
Från 2011 prognostisera vi idag att behovet av förskoleplatser ska vara täckt och
de följande åren därefter ser vi en svag minskning. För att nyttja resurser på ett
optimalt sätt bör det, på sikt, arbetas med att avveckla små enheter och sträva
efter enheter på minst fyra avdelningar.
- Grundskoleverksamhet
Grundskoleverksamheten omfattar all verksamhet från förskoleklass för
sexåringar upp till och med år 9. Karlskrona kommun har under en följd av år
haft en lägre resurstilldelning per elev än genomsnittet av kommuner, såväl i
jämförbar storlek som generellt. I dag ligger kostnaderna för lokaler vid sidan
om elevbidraget.
- Fritidshem
Den utvecklingsprocess som påbörjats med personalen ska följas upp och även
andra insatser ska prövas för att stärka och tydliggöra fritidshemmens uppdrag.
Fritidshemmen i Karlskrona erbjuder utöver lagstiftningens krav vistelse under
15 tim/vecka för barn vars föräldrar är arbetslösa vilket återigen kan bli
nödvändigt att ompröva utan ytterligare resurstillskott.
- Särskola
Utvecklingen av grundsärskolan fortsätter. I nuläget finns grundsärskolan på
5 enheter och därutöver finns gymnasiesärskola på 3 enheter och särvux bildar
en egen enhet.
Informationsteknologi
När det gäller informationsteknologi arbetar förvaltningen bland annat med:
- Utvecklingen av skolvalsmodulen
- IT-verktyg som ett dokumentationshjälpmedel.
- Inspirationsdagar för rektorerna med syftet att visa på nyttan med IT i
undervisningen.
- Utbildningar typ PIM.
- E-tjänster
- Kostprogrammet Matilda
Kostnaderna gentemot IT-enheten har ökat under 2008 och kommunikationskostnaderna tenderar att övervältras på förvaltningen, vilket gör att utrymmet för ITutveckling som stöder den pedagogiska verksamheten riskerar att komma i kläm.
Framtida behov av trådlösa nätverk i verksamheterna kommer initialt att innebära
ökade kommunikationskostnader under 2009 och 2010.
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Utvecklings - förbättringsarbete
Barn- och ungdomsnämndens verksamheter förutsätter långsiktiga och uthålliga
strategier för utvecklingen. Den skolplan som gäller från hösten 2007, har särskilda
prioriteringar för utveckling, som ger direktiv för verksamheternas arbete.
I dessa ingår bland annat:
- Det systematiska kvalitetsarbetet, hälsa, arbetsmiljö och kunskap.
- ”K2 – kunskap och kvalitet”, gäller kvalitetsutveckling, bedömningskunskap,
IUP, åtgärdsprogram, inkludering och alla delar ska utvecklas till en helhet.
Kvalitetsarbetet
Förvaltningsgemensamma strukturer och initiativ i form av kvalitetsutvärderingar,
benchmarking och förbättringsåtgärder fortsätter.
Som ett led i att bevaka likvärdigheten i kommunens betygsresultat, ser vi framöver
ett behov av ett bredare perspektiv på betygsuppföljningen, där det förutom de tre
kärnämnena också ska belysa övriga ämnen.
- Modersmålsstödet i både förskolan och den obligatoriska skolan behöver
utvecklas.
- En gemensam satsning för samtliga rektorsområden kring `Läs och skrivutveckling`
- Redan påbörjade satsningar för ökad måluppfyllelse inom matematik och
naturvetenskap ska fortsätta .
- Ett gemensamt uppdrag för samtliga verksamheter, är att ge de barn och elever
som tillfälligt eller mer varaktigt har behov av mer stöd än andra, adekvat hjälp.
I förvaltningens årliga kvalitetsredovisning för 2007 pekas följande områden ut som
prioriterade förbättringsområden:
- Kunskapsbedömningar för alla skolår, i alla ämnen. Till detta krävs ytterligare
anpassning av lärande och utveckling till individuella förutsättningar. Vi ser
också behovet av att samarbeta med gymnasieskolorna i dessa frågor.
- En utmanande uppgift för personalen i förskolor och fritidshem blir att involvera
föräldrarna än mer i frågan om verksamheternas mål och innehåll.
- De kompetensinsatser som påbörjats med PIM utbildningar, bör leda till ett
nyttjande av kunskaperna i den vardagliga lärandesituationen.
Personal
- Fortsatt satsning på sänkta sjuktal
- Rehabiliteringskedja i sjukförsäkringen, nya regler from 1 juli 2008
- Rekrytering, personalförsörjning och fortbildning
- Lärarlyftet
Verksamhetsmål av större ekonomisk betydelse
Fullmäktige i Karlskrona kommun har beslutat om följande mål för barn- och
ungdomsnämndens verksamhet.
- Alla barn i förskolan skall ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader
från ansökningsdatum.
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Andelen elever i år 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall
2008 ha ökat från 89 % (2007) till 91 %, vilket är genomsnittet för
gruppen ” större städer ”. För åren 2009 och 2010 skall andelen fortsätta öka till
93 % respektive 95 % för att långsiktigt nå 100 %.

Planer 2010-2011
Under de närmsta åren kommer en fortsättning av utbyggd förskola behövas.
Plats på förskola är av största betydelse för de unga familjer som är målgruppen för
ett fortsatt växande Karlskrona.
Kontaktplats i förskolan har beslutats och kommer att införas från hösten 2008.
Fortsatt arbete med att lokalanpassa all verksamhet måste ske.
Kunskapsmålet för grundskolans elever är även under kommande år av högsta
prioritet.
Elevernas skolval är helt avgörande för volymen av verksamheten på de olika
skolorna, kommunala liksom friskolor. Alla skolor behöver arbeta med att finna
former för marknadsföring.
Vårdnadsbidrag är under uppbyggnad i landet. Det som framgår i dagsläget är att
vårdnadsbidraget innebär en ökad kostnad för de kommuner som infört detta. Det har
inte hittills visat sig ha några större effekter på efterfrågan på barnomsorg. Samtidigt
föreslår regeringen bland annat obligatoriskt förskola från 3 år vilket kommer att
påverka hur förskolans verksamhet kommer att se ut framöver och hur den kommer
att finansieras. Under 2009 räknar förvaltningen med att kunna ta ställning till både
vårdnadsbidrag och obligatorisk förskola från 3 år.
Kommunens gemensamma satsning på serviceförvaltning som är på gång kommer
att innebära stora förändringar för alla förvaltningar och kanske allra mest för barnoch ungdomsförvaltningen.
När det gäller personalsituationen ses redan nu tecken på att förvaltningen har något
för många anställda i förhållande till verksamhetens omfattning på grundskolan.
För förskolan ses ett fortsatt behov av att anställa förskollärare.
Under planeringsperioden kommer det att finnas ett antal uppdrag som innebär att
skolor och skolområden kommer att förändras. Det som ligger närmast till är den
pågående översynen av skolorganisationen inom Lyckebyområdet. Förvaltningen har
uppdraget att utreda förutsättningarna för Tullskolans framtida placering och räknar
även med att få ett uppdrag vad gäller satsningar på Holmsjö skola.
Sammanfattning
Förvaltningens förslag till budget för 2009 förutsätter en budget i balans 2008.
Budgeten innebär fortsatt utbyggnad av förskolan för att möta den efterfrågan som
redan finns och den efterfrågan som förväntas komma.
I övrigt präglas budgeten av en åtstramning av hela verksamhetsområdet
motsvarande 16 Mkr. Detta kommer att få konsekvens för alla verksamheter både
kommunala och fristående och att verksamhetseffektiviseringar måste genomföras.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och Ungdomsnämnden förslås besluta
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 2009
och planer för 2010-2011.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens augustisammanträde.
----------------Yrkanden
Jeanette Petersson (s), meddelar att s-gruppen, Eva-Britt Dahlström (s),
Roland Andreásson (s), Lisbeth Bengtsson (s), Claes Nedfors (s), Ann-Louise Rosell
(s), samt vänsterpartiet Åsa Gyberg Karlsson (v) inte kommer att delta i dagens
beslut och överlämnar en skriftlig röstförklaring.
Richard Jomshof (sd) meddelar att han inte kommer att delta i dagens beslut.
Proposition
Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker att röstförklaringen får bifogas protokollet,
protokollbilaga 1.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna och till kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 2009
och planer för 2010-2011.
_____________
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§ 73
Redovisning av sparåtgärder motsvarande RUPen 2008
I samband med budget för 2008 och planer för 2009 och 2010 beslutades det om ett
sparbeting av fullmäktige till Barn- och ungdomsnämnden i form av resultatförbättrande åtgärder, RUPen, 5,2 Mkr. Barn- och ungdomsnämnden valde att ge
förvaltningen i uppdrag att senast vid delårsbokslutet 2008 återkomma med förslag
till dessa besparingar. Löpande under 2008 har förvaltningen återkommit med förslag
och några är sedan tidigare redan beslutade.
Nedan redovisas förvaltningens förslag till sparåtgärder för 2008.
Beslutade sparåtgärder
Fritids 15-timmarsbarn 1 Mkr
Barn och ungdomsnämnden har redan tagit beslut om förändra rätten för
föräldralediga att lämna sina barn på fritidshem upp till 15 timmar i veckan.
Åtgärden genererar enligt förvaltningens uträkning 1 Mkr för 2008.
Backaboskolan 0,8 Mkr
Stängning av Backaboskolan från och med höstterminen beräknas ge
en minskning av kostnaderna 2008 med 0,75 Mkr.
Nattis 0,4 Mkr
Förändring av ”nattis verksamheten” vilket innebär att nattis från och med den
1 augusti 2008 innebär en kostnadsminskning för 2008 med 0,4 Mkr.
Lokalhyra extern förhyrare 0,1 Mkr
Förvaltningen föreslår i aktuellt ärende att hyresnivåerna för terminsvis uthyrning
av specialsalar till t ex de fristående skolorna skall höjas. Gjord beräkningen för
2008 visar på en intäktsförstärkning motsvarande 0,1 Mkr.
Förslag på ytterligare sparåtgärder
Organisationsförändring 0,3 Mkr
En förändrad organisation centralt på barn- och ungdomskontoret vilket innebär
Tjänsten som centralt placerad rektor dras in från och med höstterminen samt
Pensionsavgång avseende ekonomiassistent/FtB-samordnare innebär
en kostnadsminskning motsvarande 0,3 Mkr 2008.
EU-medel 1,7 Mkr
Slutredovisningen av EU:s mål 3 projekt som genomfördes under 2006
har dröjt från EU och utbetalningen från AMS kom nu under maj 2008.
Kostnaderna för nämnden har redan redovisats i 2006 år resultat vilket
innebär att hela beloppet kan användas för att täcka delar av betinget.

27 augusti 2008

13

forts § 73
Resurstilldelning vissa dagbarnvårdare 0,2 Mkr
I dag bedrivs viss del av familjedaghemsverksamheten inte i hemmet.
Ett flertal av ” dagmammorna ” träffas varje dag i lokal dels för att utbyta
erfarenheter men också för att kunna hantera sin 40-timmarsvecka. Förvaltningen vill
likställa dessa dagmammor med förskola i resurstilldelningen med hänvisning till att
den del av omkostnadsersättningen som är ämnad att vara till slitage i hemmet inte
behöver betalas ut. Beräknad besparing resursfördelningsmässigt beräknas bli 0,2
Mkr.
Specialistpool 0,2 Mkr
När bemanningsteamet startades upp inrättades det även en sk resurspool som
Skulle vara dels vanlig erfaren vikarie och dels skulle kunna vara behjälplig i
samband med uppstart av ny förskola men även vid t ex problem inom någon enhet.
För detta ändamål avsattes ca 0,6 Mkr av centrala pengar och rektorsområdena
belastades vid nyttjande av denna pool med enbart personens lönekostnader.
Förslaget innebär att dessa 0,6 Mkr räknas in i RUPen och rektorsområdena i
fortsättningen skall stå för den merkostnad som denna erfarna pool kostar och
resurspoolen blir därmed helt intäktsfinansierad.
Verksamhet 470 0,2 Mkr
Vid genomgång av verksamhet 470 kan vi konstatera att det finns en viss
överbudgetering inom t ex kommunikationskostnader inom IT och IT – utbildning
för kostpersonal.
Karlskrona kompetenscentrum 0,3 Mkr
När Karlskrona kompetenscentrum 2008-07-01 övergår från att vara ett projekt till
att bli en permanent verksamhet så innebär detta att kostnaderna för KKC skall
fördelas på alla förvaltningar i Karlskrona kommun. Det innebär att Barn- och
ungdomsnämndens kostnader för denna verksamhet kommer att för 2008 bli
0,3 Mkr lägre än budgeterat.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens augustisammanträde.
----------------Jeanette Petersson (s) och Åsa Gyberg Karlsson (v) påpekar att ärendet saknar
beslutsatt-sats och därför kan inte beslut fattas.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras i fem minuter. Tjänstemännen skriver en att-sats
till beslutet.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna förvaltningens förslag gällande åtgärder motsvarande RUPenbesparingar 2008 med totalt 5,2 Mkr.
Yrkanden
Jeanette Petersson (s), meddelar att s-gruppen, Eva-Britt Dahlström (s),
Roland Andreásson (s), Lisbeth Bengtsson (s), Claes Nedfors (s), Ann-Louise Rosell
(s), de inte kommer att delta i dagens beslut.
Åsa Gyberg Karlsson (v) meddelar att hon inte kommer att delta i dagens beslut.
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Proposition
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag gällande åtgärder motsvarande RUPenbesparingar 2008 med totalt 5,2 Mkr.
___________
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§ 74
Förslag till yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för
fristående förskoleklass och fristående grundskola – Karlskrona
Montessorifriskola AB
Karlskrona Montessorifriskola AB ansöker hos Skolverket om godkännande av och
rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och en fristående grundskola i
Karlskrona kommun från och med läsåret 2009/2010. Skolans namn ska vara
Karlskrona Språkskola och ha en tydlig inriktning på språk i alla dess former.
Karlskrona Montessorifriskola AB bedriver sedan tidigare förskoleklass och
grundskola utifrån montessoripedagogiken.
Barn- och ungdomsförvaltningen har inte haft några överläggningar med Karlskrona
Montessorifriskola AB om att starta skola. Inga aktuella planer finns för att starta
eller bygga nya F-9-skolor i kommunen. Situationen är istället sådan att delar av de
kommunala skolorna måste reduceras, vilket bland annat ger längre skolväg för vissa
elever.
Karlskrona kommuns framtida behov av skolenheter är i dagsläget inte preciserat,
men den kraftiga utbyggnaden av friskolor gör att det inte finns underlag för fler
skolor inom överskådlig framtid. Om utbyggnad och tillflyttning till Karlskrona
kommun utvecklas mer än idag kan fler skolor behövas, men detta ligger sannolikt
fem till tio år framåt i tiden.
Kommunen har idag problem med bärigheten för de två kommunala 7-9-skolor som
finns i centrala Karlskrona. Elevunderlaget till dessa har minskat dels på grund av
friskoleetableringar dels på grund av minskat elevunderlag. Även för åren F-5 har
elevunderlaget minskat i de kommunala skolorna. De ”olönsamma” enheterna
påverkar så att alla kommunala såväl som fristående enheter får räkna med minskade
resurser för sin verksamhet redan kommande budgetår.
Långtgående diskussioner har förts om reducering av skolenheter. För att kunna
vidmakthålla en god och likvärdig skolverksamhet i hela kommunen har inte
reduceringar kunnat genomföras i den omfattning som krävs. Detta ger betydande
ekonomiska konsekvenser som påverkar all verksamhet inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde.
Friskolorna i kommunen är huvudsakligen etablerade i centrala Karlskrona. Det är av
yttersta vikt att valfrihet och tillgänglighet till skolor inte enbart erbjuds elever som
bor i centrala Karlskrona och dess omedelbara närhet.
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Den F-9 skola som Karlskrona Montessorifriskola AB ansöker om att starta ska ha
inriktningen språk, vilket är ett område som kommunens förskolor, skolor och
fritidshem särskilt uppmärksammar och arbetar med på olika sätt. Etablering av
Karlskrona Språkskola tillför inte något som inte redan finns i utbildningsutbudet i
Karlskronas skolor.
Eftersom kommunen inte har behov av nya skolor under överskådlig tid
inaktualiseras sökandes avsikt att starta skola i samråd med kommunens ledning för
att möta eventuella behov. Mot bakgrund av detta, de ekonomiska konsekvenser som
redovisas, av att etablering av Karskrona Språkskola inte tillför något nytt i
utbildningsutbudet samt att sökande inte redovisar var skolan ska lokaliseras
föreslås att barn- och ungdomsnämnden avstyrker att inkommen ansökan beviljas av
Skolverket.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att till Skolverket lämna yttrande om att inte godkänna Karlskrona Språkskola som
en fristående skola i Karlskrona kommun.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt förslaget.
----------------Yrkanden
Roland Andréasson (s) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Åsa Gyberg Karlsson (v) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Johan Elofsson (m) och Birgitta Gamelius (m) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Proposition
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att till Skolverket lämna yttrande om att inte godkänna Karlskrona Språkskola som
en fristående skola i Karlskrona kommun.
____________
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§ 75
Förslag till nytt personuppgiftsombud för barn- och ungdomsförvaltningen
Med anledning av barn- och ungdomsförvaltningens nya organisation som trädde i
kraft den 1 augusti 2008 är uppgiften som personuppgiftsombud, PUL-ombud, en
uppgift som behöver fördelas annorlunda.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta:
att utse Anders E Karlsson till nytt personuppgiftsombud från och med den 1
september 2008.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt förslaget.
------------Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn och ungdomsnämnden beslutar:
att utse Anders E Karlsson till nytt personuppgiftsombud från och med den
1 september 2008.
_____________
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§ 76
Medborgarförslag – ”Alla älskar Vedebyskolan”
I samband med lokalbehovsutredningen hösten 2007 inkom flertalet synpunkter på
olika sätt som hanterades och besvarades. Den 21 november inkom synpunkter kring
Vedebyskolans framtid kopplat till utredningen..
Förslagsställaren ställer sig emot utredningens tankar att lägga ned Vedebyskolan
och skapa ett flertal f-9 skolor i Lyckebyområdet. Som alternativ till nedläggning ser
förslagsställaren endast alternativen att behålla Vedebyskolan och utveckla den som
en 6-9 skola alternativt etablera en ny kommunal 6-9 skola i närområdet.
När besluten kring lokalbehovsutredningen togs den 6 december 2007 valdes att
utredningen kring Lyckebyområdets framtid skulle plockas ut och beredas
ytterligare. Det som skett sedan dess är att Karlskrona kommuns skolor arbetar mot
en indelning och inriktning på f-5 respektive 6-9 skolor. I dagsläget finns inga planer
på något annat än att utveckla Vedebyskolan som en 6-9 skola i linje med
förslagsställarens önskemål.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunfullmäktige anse medborgarförslaget besvarat.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt förslaget.
------------Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn och ungdomsnämnden beslutar:
att föreslå kommunfullmäktige anse medborgarförslaget besvarat.
____________
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§ 77
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Förordnade som vik rektor 30% vid särskolan under tiden
14 augusti 2008 till och med den 19 december 2008.

2008.13 023

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik rektor 30%
vid särskolan under tiden 14 augusti 2008 till och med
den 19 december 2008.

2008.5 024

Beslut om förkortad uppsägningstid för rektor.

2008.162 023

Beslut om lönetillägg för uppdrag som samordningsansvarig för skolsköterskor under tiden 1 september 2008
till och med den 31 augusti 2009.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för arbete som vik rektorsassistent
50% i Lyckeby rektorsområde under tiden 11 augusti 2008
till och med den 31 oktober 2008.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för arbete med särskilt stöd till elev/
elever vid Vedebyskolan under tiden 19 augusti till och
med den 31 december 2008.

2008.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som IT-kontakt
vid Wämö rektorsområde under tiden 1-19 augusti 2008.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för arbete som ledningsresurs 50%
vid Vedeby rektorsområde under tiden 1 augusti till och
med den 31 december 2008.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för arbete som IT-pedagog i Nättraby 2008.5 024
rektorsområde under tiden 13 augusti 2008 till och med
den 31 mars 2009.
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som schema2008.5 024
samordnare vid Wämöskolan under tiden 1-31 augusti 2008.
Beslut om fortsatt lönetillägg som platsansvarig för
verksamheterna på Aspö skola under tiden 20 juni 2008
till och med den 21 juni 2009.

2008.5 024

19

27 augusti 2008

forts § 77
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklings- 2008.5 024
ledare vid Nättrabyskolan under tiden 23 juni 2008
till och med den 21 juni 2009.
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid Nättrabyskolan under tiden 1 juli 2008 till
och med den 30 juni 2009.

2008.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som samordnare
vid Gulmyrans förskola under tiden 1 juli till och med
den 31 augusti 2008.

2008.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för planerings- och schemaarbeten vid Tullskolan under tiden 1 juli till och med
den 31 december 2008.

2008.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig
ledningsresurs 20% vid Sunnadals samverkansområde
under tiden 1 juli till och med den 31 december 2008.

2008.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som
2008.5 024
rektorsassistent/ledningsresurs 20% vid Rosenholms förskola
under tiden 1 augusti till och med den 31 december 2008.
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid Nättrabyskolan under tiden 1 juli 2008 till och
med den 30 juni 2009.

2008.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som samordningsansvarig för IT inom Lyckeby samverkansområde
under tiden 1 juli till och med den 31 december 2008.

2008.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid Nättrabyskolan under tiden 1 juli 2008 till och
med den 30 juni 2009.

2008.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig
ledningsresurs 20% vid Nättraby samverkansområde under
tiden 1 juli till och med den 31 december 2008.

2008.5 024

Beslut om fortsatt lönetillägg för särskilt elevuppdrag vid
2008.5 024
Vedebyskolan under tiden 1 juli till och med den 31 december
2008.
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forts § 77
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som samordnare
vid Vedebyskolan under tiden 1 juli till och med den
31 december 2008.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som samordnare vid 2008.5 024
Kronotorps förskola under tiden 1 augusti 2008 till och med
den 31 mars 2009.
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som rektorsassistent
75% i Trossö samverkansområde under tiden 1 juni till och
med den 31 augusti 2008. Detta ersätter tidigare beslut
daterat den 7 januari 2008.

2008.5 024

Beslut enligt delegationsordningen 8.1.3
S2008.197 606
Ansökan om barnomsorg nattetid – sekretess.
Beslutet gäller från och med den 21 juli 2008 till ärendet
ånyo prövas, dock längst till och med den 31 december 2008.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8 Wämö rektorsområde under tiden 1 mars till och med den 14 april 2008.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i Vedeby rektorsområde under tiden 8 april till och med den 13 juni 2008.
Beviljad ledighet för flicka i år 3 i Spandelstorps rektorsområde under tiden 3-25 september 2008.
Inskrivning av pojke i särskola från och med den
20 augusti 2008.

2008/8012

Inskrivning av flicka i särskola från och med den
20 augusti 2008.

2008/8007

Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och med
den 20 augusti 2008.

2008/8005

Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och med
den 20 augusti 2008.

2008/8005

Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och med
den 20 augusti 2008.

2008/8005

Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och med
den 20 augusti 2008.

2008/8005
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Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och med
den 20 augusti 2008.

2008/8005

Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och med
den 20 augusti 2008.

2008/8005

Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och med
den 20 augusti 2008.

2008/8005

Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och med
den 20 augusti 2008.

2008/8005

Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och med
den 20 augusti 2008.

2008/8005

Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och med
den 20 augusti 2008.

2008/8005

Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och med
den 20 augusti 2008.

2008/8005

Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och med
den 20 augusti 2008.

2008/8005

Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och med
den 20 augusti 2008.

2008/8005

Beviljad ledighet för pojke i förskoleklass i Wämö rektorsområde
under tiden 20 augusti till och med den 10 september 2008.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________
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§ 78
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2008.186 102
§ 77
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

2008.187 041
§ 84
Förslag på budgetdirektiv 2009 och
planer för 2010-2011

Kommunfullmäktige

2007.306 042
§ 85
Delårsrapport per den 30 april 2008

Kommunfullmäktige

2007.439 611
§ 87
Svar på medborgarförslag om att Sturköskolan marknadsförs i hela kommunen

Kommunstyrelsen

2007.306 042
§ 135
Budgetuppföljning per den 31 maj 2008

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

2008.176 617
§ 57
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet gymnasiesärskola och särvux

Skolverket

2007.365 027
Stadsbidrag till lärarfortbildning våren 2008

Länsrätten i Stockholms län

2007.115 631
Dom; Rätt till bidrag för fristående
grundskola enligt skollagen (1985:1100)

Länsrätten i Stockholms län

2007.122 631
Dom; Rätt till bidrag för fristående
grundskola enligt skollagen (1985:1100)

27 augusti 2008

forts § 78
Kommunledningsförvaltningen

2008.218 004
Genomförandeplan för att digitalisera
kommunkoncernens ärenden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.1 289
Beslut på anmälan beträffande
uteverksamhet Skogsgläntans förskola,
Nättraby

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.1 289
Beslut på anmälan beträffande
uteverksamhet Sagolundens förskola,
Spandelstorp

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.180 291
Omgodkännande av livsmedelsanläggning,
Frilevstads skola

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.181 291
Omgodkännande av livsmedelsanläggning,
Fågelmara skola

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.184 290
Delegationsbeslut; Registrering av
livsmedelsanläggning, Sagolundens
naturförskola

Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2008.196 291
Tillsynsprotokoll för Solbackaskolan
Räddningstjänsten i Östra Blekinge 2008.201 291
Tillsynsprotokoll för Nättrabyskolan
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.143 212
Yttrande angående fördjupning av
översiktsplan, Rosenholm
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2007.385 214
Yttrande angående detaljplan för Västra
Nättraby 6:17, handel och kontor
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.159 214
Yttrande angående ändring av detaljplan
för Torstäva 5:4, Trummenäs
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forts § 78
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.168 214
Yttrande angående detaljplan för
Gängletorp 14:27, Trummenäs
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.172 214
Yttrande angående ändring för Hemmet 23 f d Jysk
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.189 214
Yttrande angående detaljplan för Mjövik
1:3, villabebyggelse
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.190 214
Yttrande angående detaljplan för Torstäva
13:25, Trummenäs
Peter Sunnanek

2008.162 023
Uppsägning av tjänst

Barn- och ungdomsnämndens
presidie

2008.165 023
§1
Tillsättning av rektorstjänst, Jämjö samverkansområde

NKC Nättrabyskolan

2007.385 214
Synpunkter på detaljplan för Västra
Nättraby 6:17 m fl, tillfälle 2

Piggelinen

2006.166 631
Svar på tillsynsrapport

Till Torhamns Samhällsförening
Ordf Ann-Charlotte Kullberg

2007.370 600
Svar på skrivelse ”Angående barnomsorg
i Torhamn”

Marit Olsson
Rödebyskolan

2007.188 046
Redovisning av utbetalt resebidrag.
Studiebesök på Skogstorpsskolan i Varberg.

Nils-Erik Hansson
SO-lärare Rödebyskolan

Reserapport angående beviljat bidrag får
Karlskrona skolväsendes samfond för
lärare. Studieresa till Iowa, USA

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

27 augusti 2008

§ 79
Kurser/konferenser
JURARK håller en utbildning i ”Nämnd med specialreglerad verksamhet – från
inkommet ärende till arkivering. Effektiva rutiner, krav på handläggning och
beslutsfattande. Utbildningen hålls i Växjö den 7 oktober 2008.
Ledamöter som är intresserade att deltaga anmäler sitt intresse snarast till
nämndsekreterare Eva Karlsson.
___________
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§ 80
Övriga frågor
Åsa Gyberg Karlsson (v) ställer frågan om hur man ute i verksamheten sparar
fotografier på barnen. Hur säkrar man upp så att inga fotografier finns i datorernas
hårddiskar.
Ordförande lovar återkomma med svar på denna fråga.
___________

Bilaga 1

Vänsterpartiet

Karlskrona i augusti 2008

Röstförklaring
Barn och ungdomsnämndens förslag till budget för 2009 samt planer
för 2010-2011

När kommunfullmäktige i juni 2008 behandlade budgetdirektiven för 2009 samt planerna för
2010-2011 presenterade socialdemokraterna och vänsterpartiet ett eget förslag "Det finns en
annan väg". Vårt förslag till budgetdirektiv röstades ner i den avgörande voteringen.
Vårt förslag, "Det finns en annan väg", bygger i allt väsentligt på det budgetförslag vi
lämnande i november 2007. Det innebär bland annat att vi fortsatt avvisar den metod med så
kallade Rationaliserande Utvecklingsprogram (RUP) som en majoritet i kommunfullmäktige
beslutat om. Huvudskälet till detta är att vi inte anser att det är ett ansvarsfullt och hållbart sätt
att budgetera på. Dagens situation visar med all tydlighet detta. Vi valde istället att definiera
våra besparingar samt att föreslå ett utökat uttag från våra kommunala bolag som går med
stora vinster.
Eftersom vi har så helt olika och ingångsvärden i arbetet budgetarbetet samt att prognoserna
för nänmderna ser så osäkra ut kommer vi att vänta till höstens budgetberedning med att
presentera ett fullständigt budgetförslag.
Vi kommer aldrig att medverka till en budget som balanseras med lösa antaganden och
odefinierade besparingar av kommunal verksamhet. Så länge den styrande minoriteten
fortsätter att använda den tekniken får de klara sig på egen hand och ta det fulla ansvaret sin
egenvalda politik.
De prioriteringar som vi gjorde i budgeten 2008 är också de prioriteringar som vi kommer att
ha även för 2009 och framåt. Eftersom vi har samma summa statsbidrag och skatteintäkter har
vi inte mer pengar att budgetera med i utgångsläget. För oss handlar det istället om att göra
tydliga politiska prioriteringar i koncernens verksamhet. Dessa kommer vi att göra i det

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

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

För socialdemokraterna

För vänsterpartiet

Jeanette Petersson

Åsa Gyberg Karlsson

24 september 2008

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 24 september 2008
§ 81

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

§ 82

Delårsbokslut januari – augusti 2008

§ 83

Remiss – Legitimation och skärpta behörighetsregler SOU 2008:52

§ 84

Lokalhyra för externa förhyrare

§ 85

Delegeringsärenden

§ 86

Meddelanden

§ 87

Kurser/konferenser

§ 88

Övriga frågor
- Rödeby f-5 och 6-9
- Hälsning till Tvings skola

1

24 september 2008

Plats och tid

Gullberna Park, Karlskrona Kompetenscenter, lokal Oscarsvärn
kl 08.30 – 11.55

Beslutande

Jan-Olof Petersson (fp)
ordförande
Johan Elofsson (m)
1:e vice ordförande
Patrik Hansson (s)
2:e vice ordförande
Birgitta Gamelius (m)
Patrik Magnusson (m)
Anna Ekström (fp)
Thomas Brindefalk-Knutsson (kd)
Jeanette Pettersson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Roland Andréasson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
t o m § 81
Richard Jomshof (sd)
Åsa Gyberg Karlsson (v)

Tjänstgörande ersättare

Eva Ottosson (m)
Eva Henningsson (s)
Bo Svensson (s)

Ersättare

Tjänstemän

2

fr o m § 82

Emina Cejvan (m)
Julie Mostert (m)
Margareta Olin Mattsson (c)
Bo Svensson (s)
Siv Holmberg (s)
Helene Gustafsson (s)
Ola Svensson (sd)

t o m § 81

Bodil Karsvall
Henrik Lindgren
Anja Eklund
Anita Ottosson
Stefan Petersson
Lena Dehlin
Hanna Olausson
Tomas Hall
Eva Karlsson

barn- och ungdomschef
verksamhetschef för skola fritidshem
utvecklingschef
pedagogisk samordnare
chefsekonom
personalsekreterare
personalsekreterare
rektor Resursskolan
nämndsekreterare

24 september 2008

3

Utses att justera Eva-Britt Dahlström (s)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 29 september 2008
Paragrafer 81-88
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 30 september 2008.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

24 september 2008
L Dehlin
Akten

4

2008.152 026

§ 81
Aktuell information
1.

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

24 september 2008

forts § 81

A Eklund
A Ottosson
Resurscentrum
Akten

2.

5

2008.271 609

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

24 september 2008
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forts § 81

T Hall
A Eklund

3.

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

24 september 2008

Kommunstyrelsen
B Karsvall
S Petersson
Akten
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2007.306 042

§ 82
Delårsbokslut januari – augusti 2008
Prognosen för förvaltningens resultat för 2008 slutar på ett nollresultat mot budget.
Inom förskolan är kösituationen ansträngd och det kan inte uteslutas att ytterligare
behov av förskoleplatser kan behövas under slutet av 2008. Ändå beräknas
ovanstående prognos kunna hållas men kan innebära att uppfyllelsen av det
verksamhetsmål som finns uppsatt av fullmäktige, att alla barn i kön till förskolan
skall ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum, kanske
inte långsiktigt kommer att hållas.
Inom grundskolan ses nu en stagnation i den demografiska minskningen av det totala
elevantalet. En ökning sker i de yngsta skolåren och i fritidshemsverksamheten och
har sin grund i de senaste årens ”babyboom” och kommer att bestå under de
närmaste åren.
En mycket stor andel av barnen i de yngre skolåren är på fritids efter skolan. Inom
fritidsverksamheten kan vi se en ökning av antalet barn.
När det gäller målsättningen för år 9, att andelen elever i år 9 som är behöriga till
fortsatta studier på gymnasiet skall ha ökat från 89 % (2007) till 91 % 2008, så är
resultatet för 2008 klart. Det visar att 92% av andelen elever i år 9 är behöriga för
fortsatta studier på gymnasiet HT 2008.
Investeringsbudgeten
Investeringsbudgeten är på totalt 6,0 Mkr. Till detta kommer 0,8 Mkr som inte
utnyttjades under 2007 för bl a utrustning/inventarier till förskolor som öppnats
senare än beräknat. För den utbyggnad som planeras inom den kommunala förskolan
under 2008 finns ytterligare investeringsmedel, 0,5 Mkr, avsatta i reserv under
kommunstyrelse till utrustning/inventarier. Bokfört utfall per augusti är 3 Mkr.
Ordförande uppdrag
Ordföranden har gett barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att se till att
tekniska förvaltningen gör en inventering av alla kommunala lokaler för att se om
man kan hitta lämpliga lokaler där man skyndsamt kan starta förskolor.
Förvaltningschefen och ordförande har även träffas företrädare för samhällsbyggnadsförvaltningen för att diskutera detaljplaner och tomter för förskoleutbyggnad, i första
hand för områdena Blå Port, Nättraby, Trummenäs och Jämjö.

24 september 2008

forts § 82
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna delårsbokslut för januari – augusti 2008
att överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2008 till kommunstyrelsen
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut på nämndens
septembersammanträde.
---------------Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut för januari – augusti 2008
att överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2008 till kommunstyrelsen.
____________
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24 september 2008

Utbildningsförvaltningen
B Karsvall
A Eklund
Akten

9

2008.192 600

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

24 september 2008

10

forts § 83

Att återgå till gamla benämningar på olika lärarkategorier anser vi inte lämpligt. Det
ger signaler om ett konserverande synsätt.
Det är positivt att alla aktörer har samma regler att arbeta efter och att alla lärare inkl
förskollärare har samma utbildningsgång och karriärmöjligheter, liksom att
Skolverket fastställer behörigheten.
För att reformen ska kunna genomföras krävs det statligt stöd och pengar till
kommunerna. Det känns inte betryggande att utredningen konstaterar att de
kommunala kostnaderna är svåra att uppskatta.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna förslag till yttrande.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet förslår att barn- och ungdomsnämnden fattar beslut i ärendet vid
nämndens septembersammanträde.
----------------Yrkanden
Richard Jomshof (sd), yrkar ändring av texten i yttrandet:
S 220 och 229
Ta bort hela stycket.
10.2.6 Lärare i modersmål.
Det är mycket svårt att idag rekrytera behöriga modersmålslärare och vi ställer oss
tveksamma till hur realistiskt det är att i framtiden begära 90 poäng.
Richard önskar stryka och vi ställer oss tveksamma till hur realistiskt det är att i
framtiden begära 90 poäng.
Patrik Hansson (s), Roland Andréasson (s) samt Johan Elofsson (m) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Richard Jomshofs
yrkande och finner förvaltningens förslag som antaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna förslag till yttrande.
___________
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Rektorer

Administrativa centra
Akten
§ 84
Lokalhyra för externa förhyrare
På barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 17 juni 2008 beslutade nämnden
om ändrad lokalhyra för externa förhyrare, § 64, med giltighet från och med
höstterminen 2008.
I efterhand har det visat sig att bildningsförbund och pensionärsorganisationer
blir lidande då deras lokalhyra ökar markant.
Det har framkommit att det inom kommunen råder olika hyressättningar för likartade
uthyrningar. En kommungemensam utredning har tillsatts för att se över detta.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås därför avvakta med att verkställa beslut
gällande höjda taxor i väntan på att utredningen blir klar.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att avvakta med att verkställa barn- och ungdomsnämndens beslut gällande höjda
taxor enligt beslut den 17 juni 2008 § 64 och att på nytt ta ställning i frågan
efter att utredningen är klar.
Yrkande
Johan Elofsson (m) och Roland Andreásson (s) yrkar på en tilläggsattsats
att barn- och ungdomsförvaltningen gör en återrapportering på barn- och
ungdomsnämndens sammanträde den 17 december om hur utredningen fortskrider.
Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden är överens om tilläggsattsatsen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att avvakta med att verkställa barn- och ungdomsnämndens beslut gällande höjda
taxor enligt beslut den 17 juni 2008 § 64 och att på nytt ta ställning i frågan
efter att utredningen är klar.
att barn- och ungdomsförvaltningen gör en återrapportering på barn- och
ungdomsnämndens sammanträde den 17 december om hur utredningen
fortskrider.
_____________

24 september 2008

§ 85
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som
rektorsassistent 75% i Trossö samverkansområde under
tiden 1 september till och med den 31 december 2008.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som vikarierande studie- 2008.5 024
och yrkesvägledare vid särskolan under tiden 18 augusti till
och med den 21 december 2008.
Beslut om lönetillägg för uppdrag som arbetslagssamordnare vid Rosenholmskolan under tiden 1 april 2008
till och med den 31 mars 2009.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som schemasamordnare
och vikarierande rektor vid Rosenholmskolan under tiden
1 april till och med den 31 mars 2009.

2008.5 024

Beviljad ledighet för elev i år 4 i Rödebyskolan för
tiden 10 november till och med den 2 december 2008

2008.5074 606

Beviljad ledighet för elev i år 6 i Rödebyskolan för
tiden 10 november till och med den 2 december 2008

2008.5075 606

Beviljad ledighet för elev i år 5 i Rödebyskolan för
tiden 20 augusti till och med den 11 september 2008

2008.5076 606

Beviljad ledighet för elev i år 7 i Rödebyskolan för
tiden 20 augusti till och med den 11 september 2008

2008.5077 606

Beviljad ledighet för elev i år 3 i Holmsjö skola för
tiden 10 september till och med den 24 september 2008

2008.5081 606

Beviljad ledighet för flicka i år 9 i Jändelskolan för
tiden 20 augusti till och med den 22 augusti, 17 september
till och med den 19 september samt 3 oktober till och med
den 24 oktober 2008, totalt 21 dagar varav 6 dagar under
praoperioden.
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Beslut om anpassad studiegång för elev i år 9 i Wämöskolan
under tiden 2 september 2008 och tills vidare. Kontinuerlig
uppföljning.
Beviljad ledighet för flicka i år 3 i Nättraby rektorsområde
för tiden 28 november till och med den 12 december 2008
Beviljad ledighet för pojke i år 8 i Nättraby rektorsområde
för tiden 6 november till och med den 21 november 2008
Beviljad ledighet för flicka i år 1 i Nättraby rektorsområde
för tiden 29 september till och med den 14 oktober 2008
Beviljad ledighet för pojke i år 1 i Nättraby rektorsområde
för tiden 11-20 november 2008
Beslut om elev i år 7 i Nättraby rektorsområde beviljas skolgång
på Resursskolan från och med höstterminen 2008
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________
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§ 86
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2007.187 102
§ 91
Kommunala val

Kommunfullmäktige

2007.309 106
§ 95
Redovisning till kvalitetsdeklaration för
barn- och ungdomsnämnden

Kommunfullmäktige

2008.109 001
§ 97
Utredning om inrättande av en serviceförvaltning - slutrapport

Kommunfullmäktige

2008.242 420
§ 101
Miljöbokslut för år 2007 för Karlskrona
kommun

Kommunfullmäktige

2008.80 611
§ 105
Svar på medborgarförslag om att bygga
förskolor i husbåtar

Kommunstyrelsen

2007.306 042
§ 167
Budgetuppföljning per den 31 juli 2008

Handikappnämnden

2008.257 617
§ 42
Förslag till beslut avseende resa till och
från Särvux

Skolverket

2008.259 049
Kommunblad med jämförelsetal för
huvudmän
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Miljö- och byggnadsnämnden

2008.53 291
Angående inomhusmiljön i Tullskolan

Samhällsbyggnadförvaltningen

2008.53 291
Beträffande inomhusmiljön i Tullskolan

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.232 291
Omgodkännande av livsmedelsanläggning,
Frilevstads skola

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.181 291
Godkännande av livsmedelsanläggning,
Jändelskolans kök

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.252 290
Godkännande av livsmedelsanläggning
med förbehåll, Havgårdens förskola

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.261 291
Godkännade av livsmedelsanläggning,
Tullskolan

Barn- och ungdomsförvaltningen
Anja Eklund

2008.216 624
Överlåtelse av ansvarsuppgifter inom
skolhälsovården till Hans Edenwall

Barn- och ungdomsförvaltningen
Anja Eklund

2008.227 624
Överlåtelse av ansvarsuppgifter inom
skolhälsovården till Lena Ottosson

Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.229 214
Yttrande angående detaljplan för
Borgmästaren 29, lägenheter
Resurscentrum
Karin Nilsson

2008.236 630
Sammanställning av stödresurser för
enskilda förskolor och fritidshem,
hösten 2008

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas
till protokollet.
______________
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§ 87
Kurser/konferenser
Eva-Britt Dahlström (s) informerar om en föreläsning om sekretess som anordnas av
Länsstyrelsen. Denna föreläsning sker den 22 oktober kl. 09.30-16.30 på Arena
Rosenholm och är kostnadsfri.
Vid intresse, kontakta nämndsekreterare Eva Karlsson.
Utbildningsnämnden har den 19 november kl. 13.00-16.00 utbildning i den nya
gymnasiereformen.
Barn- och ungdomsnämndens ledamöter inbjudes att närvara. Nämnden har dock
sammanträde denna dag. Om någon ledamot är intresserad att närvara, kontakta
nämndsekreterare Eva Karlsson.
___________

24 september 2008
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§ 88
Övriga frågor
1.

2.

Rödeby F-5 och 6-9
Patrik Hansson (s) ställer frågor om barn- och ungdomsnämnden
beslut från den 6 december 2007 § 146, att-sats 7, att ge rektorerna i Rödeby
samverkansområde i uppdrag att ta fram ett förslag för en inriktning mot f-5
respektive 6-9 skolor i området.
Ordförande ber att få återkomma med besked i frågan.

Hälsning
Birgitta Gamelius (m) meddelar att hon skickade med en hälsning från barnoch ungdomsnämnden, genom verksamhetschef Henrik Lindgren, till barn och
personal på Tvings skola. Detta med anledning av den tragiska dödsolycka som
drabbat en elev på skolan i samband med fritidsaktivitet.
___________

22 oktober 2008

1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 22 oktober 2008
§ 89

Aktuell information
- Hur arbetar man med skolplanen

§ 90

Budgetuppföljning januari - september 2008

§ 91

Principer för lokalbidrag för enskilda förskolor

§ 92

Yttrande över ansökan om tillstånd för enskilt fritidshem – Tant Grön AB

§ 93

Flexibla skollov

§ 94

Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden 2009

§ 95

Delegeringsärenden

§ 96

Meddelanden

§ 97

Kurser/konferenser

§ 98

Övriga frågor

22 oktober 2008

Plats och tid

Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona,
lokal Freden kl 08.30 – 12.00

Beslutande

Jan-Olof Petersson (fp)
ordförande
Johan Elofsson (m)
1:e vice ordförande
Patrik Hansson (s)
2:e vice ordförande
Birgitta Gamelius (m)
Patrik Magnusson (m)
Anna Ekström (fp)
Pernilla Persson (c)
Thomas Brindefalk-Knutsson (kd)
Jeanette Pettersson (s)
Roland Andréasson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)

2

t o m föredragning kl.10.50

Tjänstgörande ersättare

Eva Ottosson (m)
Eva Henningsson (s)
Siv Holmberg (s)
Helene Gustafsson (s)
Ola Svensson (sd)

beslutssammanträdet fr o m kl. 10.50

Ersättare

Eva Ottosson (m)
Emina Cejvan (m)
Åsa Thelning (fp)
Margareta Olin Mattsson (c)
Bo Svensson (s)

föredragning t o m kl. 10.50

Tjänstemän

Bodil Karsvall
Henrik Lindgren
Solvig Ohlsson
Anita Ottosson
Stefan Petersson
Eva Karlsson

barn- och ungdomschef
verksamhetschef för skola fritidshem
verksamhetschef för förskolorna
pedagogisk samordnare
chefsekonom
nämndsekreterare

22 oktober 2008
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Utses att justera Patrik Hansson (s)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 27 oktober 2008
Paragrafer 89 - 98
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 27 oktober 2008.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

22 oktober 2008
Rosenfeldtskolan
Akten

4

2007.336 619

§ 89
Aktuell information
1.

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

22 oktober 2008

Kommunstyrelsen
B Karsvall
S Petersson
Akten
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2007.306 042

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

7

2008.288 042

§ 91
Princip för lokalbidrag enskild förskola
Bakgrund
Allt sedan de första enskilda förskolorna startade sin verksamhet i Karlskrona
kommun har den faktiska hyreskostnaden ersatts som ett lokalbidrag till dem.
Lokalbidraget bygger på den faktiska hyran som den enskilda förskola betalar till
hyresvärd samt kostnader för el, VA, sopor med mera. För en del finns ett påslag för
underhåll medan andra har det inräknat i hyresbeloppet.
Detta innebär att det i dag finns det två principer en för fristående skolor och en för
enskilda förskolor i Karlskrona kommun. De fristående skolorna ersätts med den
kommunala genomsnittskostnaden för skollokaler medan den enskilda förskolan
ersätts med faktisk lokalkostnad utan något tak.
Under våren lämnade den statliga utredningen om bidrag på lika villkor sitt
delbetänkande. I detta delbetänkande framgår att kommunerna bör använda sig av
faktisk hyreskostnad upp till ” skälig nivå ” och där bör ett tak sättas. Barn- och
ungdomsförvaltningen har tolkat detta ” skälig nivå ” och tak som den kommunala
genomsnittskostnaden för skola respektive förskola.
Mot bakgrund av ovanstående har barn- och ungdomsnämnden till förvaltningen
givit ett uppdrag att se över principerna för lokalbidrag till de enskilda förskolorna.
En arbetsgrupp har under våren och sommaren arbetat med att utveckla dagens
princip med enbart faktisk hyra. Förslaget som presenteras har inte varit föremål för
någon remissrunda bland de enskilda förskolorna utan är en produkt från
förvaltningen.
Utgångspunkten i förslaget är att så få som möjligt skall bli berörda av förändringen
men ändå skall det vara enkelt att förstå och lätt att administrera samt att på ett bra
sätt kunna informera kommande intressenter av etablering om den hyresnivå som
nämnden ersätter för.
Hänsyn bör också tas till kommande statligt förslag gällande barnomsorgspeng. Där
förutsätts att en fastställd barnomsorgspeng även påverkas av lokalkostnaden.
Förslag
Barn- och ungdomsnämnden betalar den faktiska hyreskostnaden till enskilda
förskolan, dock max 15 tkr per plats. Snittkostnaden för all förskoleverksamheten
ligger just nu runt 15 tkr per plats. Maxbelopp gäller även vid nybyggnad av fastighet
men kan när synnerliga skäl föreligger lyftas till barn- och ungdomsnämnd.
För de enskilda förskolor som idag, 2008, har en lokalkostnad som överstiger detta
maxbelopp skrivs ett separat avtal där man under en 5-års period fasar ut det högre
lokalbidraget. Utfasningen föreslås ske genom en 20 % - ig reducering av
mellanskillnaden mellan bidragsnivå och den faktiska hyran vid avtalets ingång.

22 oktober 2008
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Dagens underlag för lokalbidrag till den enskilda förskola är faktisk hyreskostnad
som de betalar till hyresvärd samt kostnader för el, VA, sopor mm. Det finns bland
några ett påslag för underhåll medan andra har det inräknat i hyresbeloppet. Detta
bör ändras för att få en mer jämlik bedömning av vad som skall utgå i lokalbidrag.
Underlag för bidrag av den faktiska hyreskostnaden bör istället specificeras och
utgöras av: Grundhyra samt kostnader för värme, el, vatten, sophämtning och
snöröjning. I de fall där inte löpande fastighetsunderhåll ingår i hyran betalas det ett
schablonbelopp motsvarande Karlskrona kommuns fastighetskontors schablonbelopp.
För att kunna göra en så objektiv bedömning som möjligt när lokalbidrag skall
beviljas till den enskilda förskolan skall ritning och hyreskontrakt skickas in med
ansökan om tillstånd vid nyetablering och vid förändring av större art samt om det
känns nödvändigt skall även en besiktning av lokalen göras. Skulle bedömning bli,
som skall ske i samråd med utövaren, att lokalen skulle kunna inrymma fler platser
än utövaren tänkt sig maximeras bidraget till faktisk hyra dividerat med
bedömningen av hur många platser lokalen kan inrymma.
Detta innebär att förskolan måste bli kvadratmetereffektiv.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att till den enskilda förskolan betala den faktiska hyreskostnaden dock max
kommunens genomsnittskostnad under 2009 beräknad till 15 tkr per plats
samt
2. att vid nyetablering tillse att lokalerna för enskild förskola är kvadratmetereffektiva samt
3. att ge förvaltningschefen i uppdrag att teckna specialavtal gällande utfasning av
hyresbidrag enligt ovan samt
4. att ge verksamhetschefen i uppdrag att tillsammans med utövare göra bedömning
av lokalens faktiska kapacitet
5. att då synnerliga skäl föreligger kan ärende gällande hyresbidrag till enskild
förskola lyftas till barn- och ungdomsnämnden.
Förslaget presenterades för de enskilda verksamheterna i samband med en träff
den 21 oktober 2008.
Arbetsutskottet föreslår att principer för lokalbidrag för enskilda förskolor ska
gälla från och med den 1 januari 2009.
Beslutsförslag
Arbetsutskott föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens oktobersammanträde.
-----------------

22 oktober 2008
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Förvaltningschef Bodil Karsvall redogör för principerna för lokalbidrag för enskilda
förskolor.
Patrik Hansson (s) påtalar att förslaget måste kompletteras innan beslut kan fattas.
Johan Elofsson (m) saknar bland annat en del siffermaterial och konsekvensanalys.
Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar återremiss.
Anna Ekström (fp) yrkar återremiss.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Patrik Hanssons och
Anna Ekströms återremiss och finner Patriks och Annas förslag som antaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att återremittera ärendet.
____________

22 oktober 2008

Tant Grön AB
Anita Ottosson
Akten

10

2008.264 630

§ 92
Yttrande över ansökan om tillstånd för enskilt fritidshem
Mot bakgrund av ändringar i skollagen och i kombination med att avtalet för
Musikugglans fritidshem upphör ansöker Tant Grön AB om tillstånd att bedriva
enskilt fritidshem. Fritidshemmet består av tre avdelningar: Visugglan där barn från
förskoleklass och år ett är placerade, Tornugglan med barn från förskoleklass och år
två och Friheten med barn i åren tre tom sex.
Enligt skollagen kap 2a 14§ ska kommunen bevilja tillstånd till enskilt fritidshem om
verksamheten uppfyller
1. kraven på god kvalitet och säkerhet, och
2. de krav som anges i 3 §.
Bedömning av ansökan
Läroplanen för grundskolan (Lpo 94) ligger till grund för Tant Grön AB:s ansökan,
som bedöms svara mot de krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen (2a
kap 14 §).
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja Tant Grön AB tillstånd att bedriva Musikugglans fritidshem.
Beslutsförslag
Arbetsutskott föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt tjänstemannaförslaget.
--------------

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bevilja Tant Grön AB tillstånd att bedriva Musikugglans fritidshem.
_____________

22 oktober 2008

Rektorer
Rektorsassistenter
Intendenter
Kommunfullm
A Ottosson
§ 93
Akten
Flexibla skollov

11

2005.171 608

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

22 oktober 2008
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forts § 93
Planering av verksamhet under höst och sportlov
De lärare som skulle arbeta under loven planerade innehållet och ansvarade för att
informera föräldrar och barn om den verksamhet som erbjöds.
Uppföljning av de flexibla loven
Sammantaget nyttjade 58 elever möjligheten till flexibla lov. På Spandelstorpskolan
deltog 38 elever och 17 lärare i försöket, och på Ö Torpskolan 20 elever och 8 lärare.
På Sturkö skola anmälde tre familjer intresse inför sportlovet 2008 men valde
månaden före lovet att ”hoppa av”.
Enkät
Samtliga föräldrar, elever och personal har genom en enkät erbjudits möjlighet att
svara på vad de tycker om flexibla lov.
Flexibla skollov i alla skolor
Enkätresultatet ger ingen entydig bild av hur lärare, elever eller föräldrar ser på
flexibla skollov. Det som av vissa upplevs som positivt och rättvist upplevs av andra
som negativt eller orättvist.
Sammanlagt nyttjade 13 % av eleverna på Spandelstorpskolan och Ö Torpskolan
möjligheten till flexibla skollov. Den totala merkostnad som uppstod utslaget på
antalet deltagande elever är cirka 465 kronor per elev. Utifrån antagandet att skollov
införs i hela kommunen, och att intresset från familjerna är lika stort i övriga skolor
som det var på ”försöksskolorna”, kan cirka 680 elever komma att nyttja möjligheten
till flexibla lov. Beräkningen är gjord på elevantalet för läsåret 2007/2008 och skulle
innebära en merkostnad på 316 000 kronor under ett läsår. Sannolikt kan skolskjutsar
ge en större kostnad än i försöket eftersom varken Spandelstorpskolan eller
Ö Torpskolan tillhör de skolor som har störst skolskjuts-behov. Även om flexibla
skollov innebär ökad valfrihet för vissa familjer anser inte förvaltningen att det är
ekonomiskt försvarbart att införa något som ger ringa mervärde men ökade
kostnader.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att avsluta försöket med flexibla skollov.
Beslutsförslag
Arbetsutskott föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt tjänstemannaförslaget.
-------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att avsluta försöket med flexibla skollov.
___________

22 oktober 2008

BUN
Centr förv
Rektorer
Rektorsass
Intendenter
Adm cent
Massmedia
Nämndsekr
KKC
Enh Stöd-utv
Friskolor
Ensk.vht
Psilander Graf.
Infoenheten
Receptionen
Akten
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2008.287 066

§ 94
Förslag till sammanträdesplan för år 2009
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan
för barn- och ungdomsnämndens sammanträdestider 2009. Med på planen finns
även förslag till ärendegenomgång och sammanträdestider för arbetsutskottet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden förslås besluta
att

godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2009.

Arbetsutskottets ledamöter betonar vikten av ärendegenomgångar på nämndens
sammanträde och tid för kompetensutveckling för nämndens ledamöter.
Beslutsförslag
Arbetsutskott föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens oktobersammanträde.
----------------Yrkanden
Roland Andréasson (s) yrkar återremiss.
Patrik Magnusson (m) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Ola Svensson (sd) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner tjänstemannaförslaget som
antaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2009.
_____________

22 oktober 2008

§ 95
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare
i Nättraby rektorsområde under tiden 1 juli till och med
den 31 december 2008

2008.5 024

Förordnande som modersmålsutvecklare 20 % i utvecklings- 2008.43 023
funktionen under tiden 16 april till och med den 31 december
2008
Beviljad ledighet för flicka i år 2 i Nättraby rektorsområde
under tiden 28 november till och med den 12 december 2008
Beviljad ledighet för flicka i år 6 i Nättraby rektorsområde
under tiden 6-21 november 2008
Beviljad ledighet för flicka i år 3 i Jämjö södra rektorsområde under tiden 10-24 oktober 2008
Beviljad ledighet för pojke i år 2 i Sunnadals rektorsområde
under tiden 20 augusti till och med den 9 september 2008
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 9 i Sunnadals
rektorsområde från och med den 20 augusti och tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i Sunnadals
rektorsområde från och med den 20 augusti och tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i Sunnadals
rektorsområde från och med den 29 augusti och tillsvidare.
Beviljad ledighet för pojke i år 1 i Sunnadals rektorsområde
under tiden 25 septmber till och med den 13 oktober 2008
Beviljad ledighet för pojke i år 4 i Jämjö västra rektorsområde under tiden 15 december 2008 till och med den
14 januari 2009
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________
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§ 96
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2007.225 611
§ 177
Investeringstillstånd för utökade
förskolelokaler på Hasslö

För socialdemokratiska gruppen
Patrik Hansson, andre v ordf BUN

2008.174 282
Skrivelse gällande lokalhyror för ABF
samt PRO i Jämjö och Torhamn

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.272 291
Godkännande av livsmedelsanläggning,
Hasslö skola

Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.93 214
2008.253 214
Yttrande angående detaljplan för
Gängletorp 15:9, Trummenäsområdet
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.237 214
Yttrande angående detaljplan för Hälleviksäng
1:14 och Sjövik 1:1, f d Mastens festplats
Samtliga föräldrar till elever i
år 5 Hästöskolan genom
Olof Blivik, Erling Elmersson
samt Christina Wilhemsson

2007.384 611
Skrivelse med krav på senareläggning
av klassflytt från Hästöskolan till
Wämöskolan

Göran Pettersson
Förälder till elev på Östra Torp

2007.384 611
Skrivelse angående att årskurs 6 flyttas
till Vedebyskolan

Holmsjö skolråd, Hans Hultén
Fridlevstad skolråd, Lars Rydell
Tving skolråd, Joakim Sundahl

2007.384 611
Skrivelse ställd till kommunfullmäktige
angående flyttning av årskurs 6 från
Holmsjö, Tving och Fridlevstad till
Rödebyskolan samt namnlistor

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

22 oktober 2008
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§ 97
Kurser/konferenser
Länsstyrelsen och Landstinget Blekinge inbjuder till politiker- och rektorsutbildning
i skapandet av en tobaksfri skolmiljö. Utbildningsdag den 29 oktober 2008 i
Karlshamn. Utbildningen är kostnadsfri.
Intresserade anmäler sig till Eva Karlsson omgående.
Den 24-25 mars 2009 är det Kommunal Skolriksdag i Älvsjö.
Diskussion på arbetsutskottet i november, om vilka som ska åka till Skolriksdagen.
Handikappförvaltningen inbjuder presidiet till utbildningsdag kring LSS den
5 december 2008.
___________

22 oktober 2008

§ 98
Övriga frågor
1.

2.

Dagbarnvårdarna i framtiden
Siv Holmberg (s) frågar om punkten ”Dagbarnvårdarna i framtiden” från
samverkansgruppens protokoll den 7 oktober.
Förvaltningschef Bodil Karsvall svarar.

Lyckebyutredningen
Siv Holmberg (s) frågar hur det går med Lyckebyutredningen.
Ordföranden svarar att man arbetar med denna fråga parallellt med
att ta fram förskoleplatser till alla barn som finns kön.
___________
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19 november 2008

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

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

§ 100

Budgetuppföljning januari - oktober 2008

§ 101

Principer för lokalbidrag för enskilda förskolor

§ 102

Lokalhyra för externa förhyrare

§ 103

Etablering av tillfällig förskola Hästö

§ 104

Delegeringsärenden

§ 105

Meddelanden

§ 106

Kurser/konferenser

§ 107

Övriga frågor

1

19 november 2008

2

Plats och tid

Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona,
lokal Freden kl 08.30 – 12.30

Beslutande

Jan-Olof Petersson (fp)
ordförande
Johan Elofsson (m)
1:e vice ordförande
Patrik Hansson (s)
2:e vice ordförande
Birgitta Gamelius (m)
Anna Ekström (fp)
Pernilla Persson (c)
t o m § 106 kl. 12.20
Thomas Brindefalk-Knutsson (kd)
Jeanette Pettersson (s)
Jörgen Aronsson (s)
Eva-Britt Dahlström (s)
Roland Andréasson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Richard Jomshof (sd)

Tjänstgörande ersättare

Eva Ottosson (m)
Eva Henningsson (s)

Ersättare

Julie Mostert (m)
Margareta Olin Mattsson (c)
Siv Holmberg (s)

Tjänstemän

Bodil Karsvall
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Karlsson

barn- och ungdomschef
verksamhetschef för förskolorna
chefsekonom
nämndsekreterare

Inbjudna

Mona Nilsson
Jessica Gustavsson

rektor förskolorna i Spandelstorp
förskollärare, Skogsmyran, Gullberna

19 november 2008

3

Utses att justera Jörgen Aronsson (s)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 24 november 2008
Paragrafer 99-107
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 25 november 2008.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

19 november 2008
Rektor
Skogsmyran
Akten

4

2007.336 619

§ 99
Aktuell information
1.

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

19 november 2008

B Karsvall
S Ohlsson
S Petersson
Rektor
Rektorsass
Intendenter
Adm centrum
A Karlsson
Akten

forts § 99

2.

5

2007.485 043

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

19 november 2008

Kommunstyrelsen
B Karsvall
S Petersson
Akten
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2007.306 042

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

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

19 november 2008

Enskilda förskolor
B Karsvall
S Petersson
Akten
§ 101
Princip för lokalbidrag enskild förskola
Ärendet utgår för vidare beredning.
___________

2008.288 042
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Kommunfullmäktige
2008.174 282
Enskilda verksamheter
Ekonomi
Rektorer
Intendenter
§ 102
Adm centrum
Lokalhyra för externa förhyrare
Akten
På barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 17 juni 2008, § 64, beslutade
nämnden om ändrad lokalhyra för externa förhyrare, med giltighet från och med
höstterminen 2008.
I efterhand visade det sig att bildningsförbund och pensionärsföreningar blir
lidande då deras lokalhyra ökar markant.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade därför den 24 september 2008, § 84,
att avvakta med att verkställa barn- och ungdomsnämndens beslut gällande höjda
taxor enligt beslut den 17 juni 2008 § 64 och att på nytt ta ställning i frågan efter
efter att utredning är klar,
att barn- och ungdomsförvaltningen gör en återrapportering på barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 17 december om hur utredningen fortskrider.
Barn- och ungdomsförvaltningen har på uppdrag av nämnden gjort en översyn av
priser och regler vid uthyrning av skollokaler.
Vid en upplåtelse av lokal måste följande faktorer tas hänsyn till:
kvadratmeterhyra, utrustning i lokalen, normalt slitage av inventarier förbrukningsmaterial, städkostnader, biytor som korridorer, toaletter, grupprum med mera,
utnyttjande under skoltid.
Vid en sammanvägning av ovanstående faktorer finner förvaltningen det skäligt att
sätta följande hyra per timme. Samordning har skett med utbildningsförvaltningen som
har beslutat om hyressättning.
Ideella Föreningar
Första
Följande
timmen
timmar
(samma dag)
150:100:200:150:200:150:-

Privat, företag mfl exkl moms
Första
Följande
timmen
timmar
(samma dag)
200:150:300:250:300:250:-

Klassrum
Specialsal
Idrottshall,
mindre
Idrottshall, större
300:200:400:300:Aula
300:200:400:300:Matsal
150:100:200:150:Studieförbund och pensionärsorganisationer likställs med ideella föreningar
För kommersiella utövare debiteras enligt privat taxa
Idrottshallarna hyrs endast ut vardagar 08.00-16.00 under sep - maj.
Uthyrning av Aula sker i samråd med ansvarig rektor.
Vid onormalt slitage, vid behov av extrastädning, övriga personalinsatser (t ex
vaktmästeri, städ eller IT) samt för utrustning, utöver den för resp lokal normala,
har resp rektor rätt att debitera för detta.

19 november 2008
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forts § 102
Uthyrning av lokaler för undervisning
Uthyrning av specialsalar och gymnastiksalar sker endast läsårsvis efter upprättande
av kontrakt mellan Barn- och ungdomsförvaltningen och förhyrare innan läsårets
start. Uthyrning av lokaler sker endast i mån av plats.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att

godkänna nya priser och regler för lokaluthyrning enligt ovan med en
giltighet från och med den 1 januari 2009 samt

2. att

uppmana fullmäktige att ta ställning till årlig indexuppräkning av
föreslagen hyra

3. att

uppmana fullmäktige att samordna hyressättningen för externa förhyrare
som hyr tillfälliga lokaler av kommunens förvaltningar

4. att

överlämna till fullmäktige att fastställa den förändrade lokaltaxan för Barnoch ungdomsförvaltningens lokaluthyrning.

Ordförande föreslår att att-sats 2 omformuleras till:
att uppmana fullmäktige att ta ställning till om årlig indexuppräkning av föreslagen
hyra ska ske.
Arbetsutskottet bifaller förslag till ändring.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens novembersammanträde.
----------------Yrkanden
Johan Elofsson (m) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget till förmån för
eget yrkande i fyra att-satser:
1. att godkänna nya priser och regler för lokaluthyrning till företag, friskolor
och kommersiell verksamhet med mera, med en giltighet från och med den
1 januari 2009,
2. att uppmana fullmäktige att ta ställning till om årlig indexuppräkning av
föreslagen hyra skall ske för företag, friskolor och kommersiell verksamhet med
mera,
3. att återremittera samordning av hyressättning för ideella föreningar, privatpersoner, studieförbunden och pensionärsorganisationer. Fram tills beslut i
barn- och ungdomsnämnden lämnas hyressättningen oförändrad för dessa
organisationer i barn- och ungdomsförvaltningen, samt
4. att överlämna till kommunfullmäktige att fastställa den förändrade lokaltaxan för barn- och ungdomsförvaltningens lokaluthyrning till företag, friskolor
och kommersiell verksamhet.

19 november 2008
forts § 102
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till Johan Elofssons yrkande.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till Johan Elofsson yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Johan Elofssons
yrkande och finner Johan Elofssons yrkande som antaget.
Birgitta Gamelius (m) poängterar att kostnaden för ideella föreningar ska
vara utan moms.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att godkänna nya priser och regler för lokaluthyrning till företag, friskolor
och kommersiell verksamhet med mera, med en giltighet från och med den
1 januari 2009,
2. att uppmana fullmäktige att ta ställning till om årlig indexuppräkning av
föreslagen hyra skall ske för företag, friskolor och kommersiell verksamhet
med mera,
3. att återremittera samordning av hyressättning för ideella föreningar, privatpersoner, studieförbunden och pensionärsorganisationer. Fram tills beslut i
barn- och ungdomsnämnden lämnas hyressättningen oförändrad för dessa
organisationer i barn- och ungdomsförvaltningen, samt
4. att överlämna till kommunfullmäktige att fastställa den förändrade lokaltaxan för barn- och ungdomsförvaltningens lokaluthyrning till företag,
friskolor och kommersiell verksamhet.
___________
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B Karsvall
S Ohlsson
S Petersson
Rektor
Tekn förv
Akten
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2008.311 290

§ 103
Etablering av tillfällig förskola på Hästö
Behovet av fler förskoleplatser våren 2009 har redovisats vid flera tillfällen.
I avvaktan på att permanenta platser kan etableras, antingen i enskild eller i
kommunal regi, behövs tillfälliga förskoleplatser som snabbt kan startas upp men
som också kan lämnas när permanenta platser etablerats.
Förslag
En möjlighet är att hyra privatägda förskolelokaler på Hästö. Dessa lokaler har
tidigare använts för kommunal förskola men lämnades sommaren 2007. Lokalerna
lämnades för att det fanns anmärkningar från arbetsmiljöverket samt att
verksamheten hade behov av att utökas vilket inte fanns utrymme för i dessa lokaler.
Dessa lokaler har, efter det att kommunen lämnat dem, delvis byggts om och
renoverats för etablering av förskola i enskild regi. Denna enskilda verksamhet har
dock stängt sin verksamhet och därmed också lämnat denna lokal.
Genom att etablera två förskoleavdelningar i dessa lokaler tillskapas här 38
förskoleplatser.
Ett hyreskontrakt skrivs med fastighetsägaren som löper från 1 januari 2008 till den
31 december 2010.
Kostnader2009
Driftskostnad (exkl lokaler) 75 000kr x 38 platser =
Lokalkostnad =
TOTALT

2 850 000 kronor
556 000 kronor
3 406 000 kronor

Kostnad för inventarier 150 000 kronor.
Pengar för drift och lokalkostnader hämtas i den för förskoleutbyggnad avsatta
budgeten för 2009.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att etablera tillfällig förskoleverksamhet på Hästö enligt förslag ovan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens novembersammanträde.
--------------

19 november 2008
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forts § 103
Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar avslag på tjäntemannaförslaget till förmån för eget yrkande,
att avslå förvaltningens begäran, att förvaltningen ges i uppdrag att
omedelbart hitta lösning för förskoleutbyggnaden i egna lokaler. Yttrandet i sin
helhet, se bilaga 1.
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Johan Elofsson (m) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Patrik Hanssons
avslagsyrkande och finner tjänstemannaförslaget som antaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att etablera tillfällig förskoleverksamhet på Hästö enligt förslag ovan.
___________

19 november 2008

§ 104
Delegeringsärenden
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet:
Beslut om fortsatt lönetillägg för arbete som vikarierande 2008.5 024
rektorsassistent 75% i Lyckeby rektorsområde under
tiden 1 november till och med den 31 december 2008
Beslut om lönetillägg under tiden 11 augusti till och med 2008.5 024
den 31 december 2008
Beslut om lönetillägg för arbete med schemaläggning
inom Jämjö samverkansområde under tiden 1 april 2008
till och med den 31 mars 2009.

2008.5 024

Inskrivning av elev i särskola från och med den
20 oktober 2008.

2008/8027

Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i
Jändelskolan 7-9 från och med 3 oktober 2008
Beviljad ledighet för flicka år 9 i Jändelskolan 7-9 under
tiden 10-11 november 2008
Beslut om placering i liten undervisningsgrupp för pojke
år 9 i Vedeby rektorsområde från och med den 25 augusti
2008
Beslut om fortsatt placering i särskild undervisningsgrupp
för pojke år 9 i Vedeby rektorsområde från och med den
25 augusti 2008
Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp för pojke
år 7 i Vedeby rektorsområde från och med den 4 september
2008
Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp för pojke
år 7 i Vedeby rektorsområde från och med den 4 september
2008
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forts § 104
Beviljad ledighet för pojke år 9 i Vedeby rektorsområde under
tiden 8-22 september 2008.
Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp för pojke
år 9 i Vedeby rektorsområde från och med höstterminen 2008
Beslut om placering i förberedelseklass för pojke
år 9 i Vedeby rektorsområde från och med höstterminen 2008
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 8 i Vedeby
rektorsområde från och med höstterminen 2008
Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp för flicka
år 9 i Vedeby rektorsområde från och med den 22 september
2008
Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp för pojke
år 7 i Vedeby rektorsområde från och med höstterminen 2008
Beviljad ledighet för pojke år 7 i Vedeby rektorsområde under
tiden 10-24 oktober 2008.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 7 i Vedeby
rektorsområde från och med den 17 oktober 2008
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärendena.
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_________________
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§ 105
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2007.306 042
§ 119
Delårsbokslut per den 31 augusti 2008
för Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

2008.293 020
§ 129
Yttrande över motion om att kaffe som
upphandlas av kommunens förvaltningar
och bolag ska vara rättvisemärkt

Kommunfullmäktige

2008.292 058
§ 130
Yttrande över medborgarförslag om att
köpa in KRAV-märkt och rättvisemärkt
kaffe till kommunens förvaltningar och
bolag

Kommunfullmäktige

2007.512 611
§ 133
Svar på medborgarförslag – ”Alla älskar
Vedebyskolan”

Kommunfullmäktige

2007.230 109
§ 142
Förslag till yttrande över medborgarförslag
från RFSL angående homosexuella, bisexuella och
transpersoner ska ha samma rättigheter, möjligheter
och skyldigheter som alla andra i samhället

Kommunstyrelsen

2007.306 042
§ 216
Budgetuppföljning per den 30 september
2008

Kommunstyrelsen
Mats Svensson, klf

2008.233 042
Nämndernas beslut om internbudget för
år 2009

19 november 2008

forts § 105

Utbildningsnämnden

2008.176 617
§ 60
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet för gymnasieskola och särvux

Till kommunstyrelsen

2008.233 042
Tillägg till barn- och ungdomsförvaltningens budgetäskande 2009

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.305 291
Godkännande av livsmedelsanläggning,
Sturköskolan

Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.273 210
Angående grönstrukturplan för Karlskrona
kommun
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.285 214
Angående detaljplan för Hasslö 7:135
Till föräldrar till elever i
år 5, Hästöskolan

2007.384 611
Svar på skrivelse gällande krav på senareläggning av klassflytt från Hästöskolan
till Wämöskolan

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas
till protokollet.
______________
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§ 106
Kurser/konferenser
Den 24-25 mars 2009 är det Kommunal Skolriksdag i Älvsjö.
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott ges möjlighet att åka på Skolriksdagen.
Samordning med anmälan, resor och hotellbokningar kommer att ske med
utbildningsnämnden.
Övriga som vill delta får vända sig till sitt parti.
___________

19 november 2008
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§ 107
Övriga frågor
1.

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

2.

Specialistpoolen
Patrik Hansson (s) frågar vad som händer med specialistpollen framöver.
Solvig Ohlsson, verksamhetschef för förskolorna svarar att en utvärdering av
höstens verksamhet är på gång, men vi ser redan nu att någon form av
förändring måste ske.
------------------

3.

Rosenholmskolan
Patrik Hansson (s) undrar hur det ser ut med ansökningarna till Rosenholmskolan.
Förvaltningschef Bodil Karsvall svarar att det är ett stort tryck på verksamheten.
Skolan kan dock inte utökas mer eftersom det inte finns lokaler.
Rödebyskolan har däremot nyligen startat upp en idrottsprofil. Detta kanske
kan bli ett alternativ.
---------------------

4.

Tullskolans framtid
Patrik Hansson (s) frågar vad utredningen om Tullskolans framtid, befinner sig.
Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om att utredningen pågår.
Ärendet kommer upp på barn- och ungdomsnämnden i januari – februari 2009.
--------------------

5.

Sturköskolan
Patrik Hansson (s) frågar om förskoleverksamhetens lokaler på Sturkö.
Bodil Karsvall, förvaltningschef, svarar att inflyttning av förskolan till
skolans lokaler beräknas vara klart till augusti 2009.
___________

Bilaga 1 till BUN.s
protokoll 19 november 2008

Ärende 5

Etablering av tillfällig förskola på Hästö
Vi ser mycket positivt på antalet nyfödda barn i Karlskrona. Det är bra för vår kommun. Vi
anser att kommunen måste garantera att barnomsorgs garantin uppfylls. Ingen förälder ska
känna tveksamhet inför det löftet.
För att klara barnomsorgsbehovet både på kort och lång sikt krävs en kommunal planering
såväl när det gäller detaljplaner, lokalförsörjning som ekonomi.
Vi vet alla att vi behöver se över lokalutnyttjandet inom barn- och ungdomsnänmdens verksamhetsområde. Det vore direkt fel att nu hyra av extern förhyrare. Det måste gå att hitta en
lösning i egna lokaler.
Socialdemokraterna föreslår därför
att avslå förvaltningens begäran
att förvaltningen ges i uppdrag att omedelbart hitta lösning för förskoleutbyggnaden i egna
lokaler.

16 december 2008

1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 16 december 2008
§ 108

Aktuell information
- Hur arbetar man med skolplanen
- Attitydundersökning år 5

§ 109

Budgetuppföljning januari - november 2008

§ 110

Ansökan om tillstånd för enskilt fritidshem – Karlskrona Montessori AB

§ 111

Ansökan om bidrag för enskilt fritidshem – Karlskrona Montessori AB

§ 112

Ansökan om tillstånd för enskilt förskola – Nätet föräldrakooperativ

§ 113

Ansökan om bidrag för enskilt förskola – Nätet föräldrakooperativ

§ 114

Ansökan om tillstånd för enskilt förskola – Stumholmens föräldrakooperativ

§ 115

Ansökan om bidrag för enskilt förskola – Stumholmens föräldrakooperativ

§ 116

Ansökan om tillstånd för enskilt förskola – Tockatorpet AB

§ 117

Förslag till riktlinjer för mottagande av nyanlända barn och elever
med invandrarbakgrund inom barn- och ungdomsförvaltningen

§ 118

Förslag till yttrande över nytt handlingsprogram för etnisk mångfald i
Karlskrona kommun för åren 2008-2011

§ 119

Ny förskola i Jämjö

§ 120

Delegeringsärenden

§ 121

Meddelanden

§ 122

Kurser/konferenser

§ 123

Övrigt

16 december 2008

Plats och tid

Gullberna Park, Karlskrona Kompentenscenter, lokal Oscarsvärn
kl 08.30 – 12.00

Beslutande

Jan-Olof Petersson (fp)
ordförande
Johan Elofsson (m)
1:e vice ordförande
Patrik Hansson (s)
2:e vice ordförande
Patrik Magnusson (m)
Anna Ekström (fp)
fr o m § 109
Pernilla Persson (c)
Thomas Brindefalk-Knutsson (kd)
Eva-Britt Dahlström (s)
Roland Andréasson (s)
Lisbeth Bengtsson (s)
Richard Jomshof (sd)

Tjänstgörande ersättare

Eva Ottosson (m)
Emina Cejvan (m)
Eva Henningsson (s)
Siv Holmberg (s)
Helene Gustafsson (s)

§ 108

Ersättare

Emina Cejvan (m)
Patrik Stjernlöf (m)
Margareta Olin Mattsson (c)

fr o m § 109

Tjänstemän

Bodil Karsvall
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Anita Ottosson
Eva Karlsson

barn- och ungdomschef
verksamhetschef för förskolorna
chefsekonom
kvalitetssamordnare § 108
nämndsekreterare

Inbjudna

Gunilla Bergman
Johannes Landtreter
Emma Ivarsson

rektor Lyckeby
fritidspedagog Spandelstorp
fritidspedagog Spandelstorp

2

16 december 2008

3

Utses att justera Lisbeth Bengtsson (s)
Justeringens tid och plats Wämö Center den 18 december 2008
Paragrafer 108 - 123
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 19 december 2008.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

16 december 2008
Rektor
Berörda
Akten
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2007.336 619

§ 108
Aktuell information
1.

Hur arbetar man med skolplanen
Gunilla Bergman, rektor i Lyckebyområdet och representant från nätverket
för fritidspedagoger, Johannes Landtreter, fritidspedagog, även han
representant från nätverket samt Emma Ivarsson fritidspedagog, informerar om
hur fritidshemmen i kommunen arbetar utifrån de styrdokument som finns;
LPO -94, allmänna råd, skolplan samt lokala arbetsplaner.
Man arbetar utifrån åtta kunskapsområden:
1. Relationer och konflikthantering
2. Genus
3. Rörelse och hälsa
4. Natur, miljö och teknik
5. Språk och kommunikation
6. Kultur
7. Individens identitet
8. Barnens inflytande och ansvar
De berättar vad man gör på fritidshemmen och hur man kopplar detta till styrdokumenten.
För att hålla hög kvalitet på fritids är det viktigt med personalens kompetens,
barngruppens storlek, personaltätheten, tid för planering, uppföljning och
dokumentation, komplement till skolan, samverkan skola-fritidshem samt
resurser för barn i behov av särskilt stöd.
Fritidshemmen anordnar varje år, i samarbete med barn- och fritidsprogrammet,
Fritidshemmens Dag i Wämöparken. Detta infaller nästa gång den 12 maj 2009.
Ordförande och ledamöter tackar för en bra presentation.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_____________

16 december 2008

B Karsvall
A Eklund
A Ottosson
Rektor
Rektorsass
Intendenter
Adm centrum
A Karlsson
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forts § 108

2.

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

16 december 2008

B Karsvall
S Petersson
Akten
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2007.306 042

§ 109
Budgetuppföljning januari – november 2008
Prognos för 2008

+ 3 Mkr

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

16 december 2008

Karlskrona Montessori AB
B Karsvall
A Ottosson
Akten

7

2008.294 630

§ 110
Ansökan om tillstånd för enskilt fritidshem – Karlskrona Montessorifriskola AB
Bakgrund
Karlskrona Montessorifriskola AB är huvudman för Montessorifriskolan och
fritidshemmet. Verksamheten har reglerats av avtal som kontinuerligt förnyats.
Tillstånd
Från och med den 1 juli 2006 ändrades skollagens kapitel 2 a 13, 14 och 17 §§
avseende etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem.
För att anpassa handläggning och beslutsfattande till skollagens ändringar beslutade
barn- och ungdomsnämnden den 28 augusti 2006, § 79, vad som ska gälla vid
tillståndsgivning och vid beslut om bidrag.
Mot bakgrund av ändringar i skollagen och i kombination med att avtalet för
fritidshemmet upphör ansöker Karlskrona Montessorifriskola AB om tillstånd att
bedriva enskilt fritidshem. Fritidshemmet, som har varit igång sedan skolan startade
hösten 2001, består av tre avdelningar. Binomen där barn mellan sex och sju år är
placerade, Trinomen med barn i åldrarna åtta och nio år samt Abakus för de äldre
barnen (10-12 år).
Enligt skollagen kap 2a 14§ ska kommunen bevilja tillstånd till enskilt fritidshem om
verksamheten uppfyller
1. kraven på god kvalitet och säkerhet, och
2. de krav som anges i 3 §.
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska nytt tillstånd
sökas.
Bedömning av ansökan
Läroplanen för grundskolan (Lpo 94) ligger till grund för Karlskrona
Montessorifriskola AB:s ansökan, som bedöms svara mot de krav på god kvalité och
säkerhet som ställs i skollagen (2a kap 14 §).
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja Karlskrona Montessorifriskola AB tillstånd att bedriva fritidshem.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet
på nämndens decembersammanträde.
--------------------------

16 december 2008

forts § 110
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bevilja Karlskrona Montessorifriskola AB tillstånd att bedriva fritidshem.
___________
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Karlskrona Montessori AB
S Petersson
Akten

9

2008.294 630

§ 111
Ansökan om bidrag för enskilt fritidshem – Karlskrona Montessorifriskola AB
Karlskrona Montessorifriskola AB har i skrivelse den 28 oktober 2008 till barnoch ungdomsförvaltningen ansökt om bidrag till fortsatt drift av sin fritidshemsverksamhet på Gullberna Park.
Karlskrona Montessorifriskola AB bedriver fritidshemsverksamhet på Gullberna
Park enligt avtal med barn- och ungdomsnämnden. Avtalet går ut den 31 december
2008 och med anledning av detta söks bidrag för fortsatt verksamhet. I budget finns
medel avsatt för denna verksamhet.
Tillstånd att bedriva fritidsverksamhet söks av Karlskrona Montessorifriskola AB i
separat ärende.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja verksamhetsbidrag till Karlskrona Montessorifriskola AB från och med
den 1 januari 2009. Bidragen beviljas i enlighet med de av nämnden beslutade
bidragsnivåer och kan, efter politiska beslut, komma att förändras.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens decembersammanträde.
-------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bevilja verksamhetsbidrag till Karlskrona Montessorifriskola AB från och med
den 1 januari 2009. Bidragen beviljas i enlighet med de av nämnden beslutade
bidragsnivåer och kan, efter politiska beslut, komma att förändras.
____________

16 december 2008

Nätet föräldrarkooperativ
B Karsvall
A Ottosson
Akten

10

2008.274 630

§ 112
Ansökan om tillstånd för enskild förskola – Nätet föräldrakooperativ
Bakgrund
Nätets föräldrakooperativa förskola, ekonomisk förening, har sedan 1997 bedrivit
förskola i enskild regi. Verksamheten har reglerats av avtal som kontinuerligt
förnyats.
Tillstånd
Från och med den 1 juli 2006 ändrades skollagens kapitel 2 a 13, 14 och 17 §§
avseende etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem.
För att anpassa handläggning och beslutsfattande till skollagens ändringar fattade
barn- och ungdomsnämnden i augusti 2006 beslut om vad som ska gälla vid
tillståndsgivning och vid beslut om bidrag.
Mot bakgrund av lagens ändringar och i kombination med att avtalet för Nätets
förskola löper ut den 31 december 2008 ansöker föreningen om tillstånd från och
med den 1 januari 2009. Föreningen har för avsikt att ha samma omfattning som de
har idag på förskolan, dvs. två avdelningar med sammanlagt 44,6 platser.
Enligt skollagen kap 2a 14§ ska kommunen bevilja tillstånd till enskild förskola om
verksamheten uppfyller
1. kraven på god kvalitet och säkerhet, och
2. de krav som anges i 3 §.
Bedömning av ansökan
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för ansökan från föräldrakooperativet Nätet, ekonomisk förening, som bedöms svara mot de krav på god
kvalité och säkerhet som ställs i skollagen (2a kap 14 §).
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja föräldrakooperativet Nätet, ekonomisk förening, tillstånd att bedriva
enskild förskola.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet
på nämndens decembersammanträde.
--------------------------

16 december 2008

forts § 112
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bevilja föräldrakooperativet Nätet, ekonomisk förening, tillstånd att bedriva
enskild förskola.
___________
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Nätet föräldrakooperativ
S Petersson
Akten

12

2008.274 630

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

16 december 2008

Stumholmens föräldrakooperativ
B Karsvall
A Ottosson
Akten

13

2008.314 630

§ 114
Ansökan om tillstånd för enskild förskola – Stumholmens föräldrakooperativ
Bakgrund
Stumholmens föräldrakooperativ, ekonomisk förening, har sedan 1994 bedrivit
förskola i enskild regi. Verksamheten har reglerats av avtal som kontinuerligt
förnyats.
Tillstånd
Från och med den 1 juli 2006 ändrades skollagens kapitel 2 a 13, 14 och 17 §§
avseende etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem.
För att anpassa handläggning och beslutsfattande till skollagens ändringar fattade
barn- och ungdomsnämnden i augusti 2006 beslut om vad som ska gälla vid
tillståndsgivning och vid beslut om bidrag.
Mot bakgrund av lagens ändringar och i kombination med att avtalet för
Stumholmens förskola löper ut den 31 december 2008 ansöker föreningen om
tillstånd från och med den 1 januari 2009. Föreningen har för avsikt att ha samma
omfattning som de har idag på förskolan, det vill säga två avdelningar med 40-42
platser.
Enligt skollagen kap 2a 14§ ska kommunen bevilja tillstånd till enskild förskola om
verksamheten uppfyller
1. kraven på god kvalitet och säkerhet, och
2. de krav som anges i 3 §.
Bedömning av ansökan
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för ansökan från Stumholmens
föräldrakooperativa förskola, ekonomisk förening, som bedöms svara mot de krav
på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen (2a kap 14 §).
Tjästemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja Stumholmens föräldrakooperativa förskola, ekonomisk förening,
tillstånd att bedriva enskild förskola.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet
på nämndens decembersammanträde.
--------------------------

16 december 2008

forts § 114
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bevilja Stumholmens föräldrakooperativa förskola, ekonomisk förening,
tillstånd att bedriva enskild förskola.
_____________
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Stumholmens föräldrakooperativ
S Petersson
Akten

15
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§ 115
Ansökan om bidrag för enskild förskola – Stumholmens föräldrakooperativ
Stumholmens föräldrakooperativ har i skrivelse den 27 november 2008 till barn- och
ungdomsförvaltningen ansökt om bidrag till fortsatt drift av sin förskoleverksamhet
på Stumholmen.
Stumholmens föräldrakooperativ bedriver idag förskoleverksamhet på Stumholmen
enligt avtal med barn- och ungdomsnämnden. Avtalet går ut den 31 december 2008
och med anledning av detta söks bidrag för fortsatt verksamhet. I budget finns medel
avsatt för denna verksamhet.
Tillstånd att bedriva förskoleverksamhet söks av Stumholmens föräldrakooperativ i
separat ärende.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja verksamhets- och lokalbidrag till Stumholmens föräldrakooperativ från
och med den 1 januari 2009. Bidragen beviljas i enlighet med de av nämnden
beslutade bidragsnivåer och kan, efter politiska beslut, komma att förändras.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet
på nämndens decembersammanträde.
-------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

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

16 december 2008

Tockatorpet AB
B Karsvall
A Ottosson
Akten

16

2008.203 630

§ 116
Ansökan om tillstånd för enskild förskola – Tockatorpet AB
Bakgrund
Åsa Niklasson, Aktiebolaget Grundstenen (under ändring till Tockatorpet AB),
ansöker om tillstånd för enskild förskola. Ansökan avser två avdelningar med totalt
28 platser och planerat startdatum är den 1 september 2009.
Förskolan ska drivas enligt förskolans läroplan och ha inriktningen sång och musik.
Eftersom arbetsplanen är ett dokument som personalen ska upprätta och arbeta
utifrån vill sökande vänta med att lämna in den tills personalen är anställd.
Utformning av åtgärdsplaner, för säkerheten på förskolan, ska alla anställda vara
delaktiga i. Planerna ska förvaras i en pärm som ska hållas aktuell och omfatta
allergirond, brandtillsyn, handlingsplan vid försvinnande, kris- och katastrofplan,
likabehandlingsplan samt skyddsrond.
Förskolans öppettider ska vara mellan 6.00 och 18.00. Placering av barn ska göras
enligt kommunens regler och förskolan ska följa kommunens regler och
tillämpningsföreskrifter samt ha samma barnomsorgstaxa som den kommunala
verksamheten har (enligt maxtaxan).
Den lokal sökande vill starta förskolan i är densamma som barn- och ungdomsförvaltningen lämnar inför hösten 2009. Den kommunala förskolan ska då flytta till
samma byggnad som Sturkö skola finns i. Skälet till detta är att kommunen måste
effektivisera användningen av lokaler utifrån det behov av platser som finns i
området. Sökandes planering är att hösten 2010 flytta in i nybyggda lokaler som då
beräknas stå klara. Byggföretaget Hem 1 har lämnat planförslag på området
Tockatorp, vilket bl.a. omfattar bygge av en förskola. När förskolan flyttar in i nya
lokaler ska den ha ett eget kök, där varierad och hälsosam mat ska tillagas av råvaror
som i möjligaste mån är närproducerade. I väntan på detta ska sökande köpa lunch
från extern leverantör.
Sökande har anmält till samhällsbyggnadsförvaltningen att hon har för avsikt att
bedriva förskola i lokalerna på Stenhuggerivägen.
Tillstånd
Enligt skollagen kap 2a 14 § ska kommunen bevilja tillstånd till enskild förskola om
verksamheten uppfyller
1. kraven på god kvalitet och säkerhet, och
2. de krav som anges i 3 §.
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska nytt tillstånd
sökas.

16 december 2008
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Bedömning av ansökan
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för Åsa Niklasson ansökan,
som uppfyller kraven på verksamhetens innehåll och kvalitet. På grund av rådande
situation, med krav på lokaleffektivisering, kan inte tillstånd lämnas för förskola i
de lokaler som anges i ansökan.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att avslå ansökan om tillstånd för att bedriva förskola från Åsa Niklasson,
Aktiebolaget Grundstenen (under ändring till Tockatorpet AB)
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet
på nämndens decembersammanträde.
-------------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att avslå ansökan om tillstånd för att bedriva förskola från Åsa Niklasson,
Aktiebolaget Grundstenen (under ändring till Tockatorpet AB).
____________

16 december 2008

Kommunfullmäktige
A Eklund
Akten

18

2008.332 130

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

20

2008.260 109

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

16 december 2008

Tekniska nämnden/förv
S Ohlsson
Akten

22

2008.333 290

§ 119
Ny förskola i Jämjö
Bakgrund
För att möta behovet av förskoleplatser i Jämjö startades januari 2003
förskoleverksamhet i förhyrda lokaler på Östra Stationsvägen. I dessa lokaler fanns
också öppen förskola och tidigare också fritidshem. Planerna var då att dessa lokaler
bara skulle användas under en mycket begränsad tid medan nya förskolelokaler
iordningställdes. Hösten 2004 utökades dock förskoleverksamheten och den öppna
förskolan flyttade till andra lokaler.
Placeringen av fastigheten, i direkt anslutning till E22:an, gör att utemiljön för
barnen och personalen blir bullring och osäker. Föräldrar och personal efterfrågar
sedan länge en flytt till andra lokaler.
Ett flertal förslag och tankar om nya förskolelokaler har tagits fram men samtliga har
av olika anledningar inte kunnat förverkligas.
Förutom behovet av lokaler för att kunna flytta verksamheten på Östra Stationsvägen
finns nu också ett behov av fler förskoleplatser i Jämjö.
En dagbarnvårdare har slutat under hösten 2008 och ytterligare en slutar våren 2009,
vilket innebär att antalet platser ytterligare minskas i området.
För familjer från flera orter i östra kommundelen kan en placering i Jämjö vara ett
bra alternativ om det inte finns möjlighet att få en förskoleplats på sin hemort.
Förslag
På Ekedalsvägen i Jämjö finns en detaljplan som medger etablering av en förskola.
På denna fastighet föreslås en etablering av en ny förskola med fyra förskoleavdelningar. Hit kan då verksamheten från Östra Stationsvägen flyttas samt utökas
med två nya förskoleavdelningar.
Tekniska förvaltningen föreslås därför att få i uppdrag att ta fram förslag på
ändamålsenliga lokaler för fyra förskoleavdelningar med mottagningskök/
tillagningskök och därefter snarast återkomma till barn- och ungdomsnämnden med
redovisning av det fördelaktigaste hyreskontraktet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
återkomma till barn- och ungdomsnämnden med förslag på hyreskontrakt för
förskolelokal för fyra avdelningar enligt förslaget
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet
på nämndens decembersammanträde.
--------------------------
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
återkomma till barn- och ungdomsnämnden med förslag på hyreskontrakt för
förskolelokal för fyra avdelningar enligt förslaget.
____________
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§ 120
Delegeringsärenden
Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet:
Läsårstider 2009/2010 för Karlskrona kommun grundskola inkl förskoleklass och särskola

2008.318 608

Beslut om lönetillägg för uppdrag som samordnare
vid Gulmyrans förskola under tiden 1 september 2008
till och med den 31 mars 2009

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som samordnare vid
Vedeby förskola under tiden 1 november 2008 till och
med den 31 mars 2009

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som samordnare
2008.5 024
vid Gullberna Parks förskola under tiden 1 september 2008
till och med den 31 mars 2008.
Beviljad ledighet för elev år 7 i Rödebyskolan
under tiden 8-29 oktober 2008

2008.5088 606

Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp
för pojke år 9 i Rödebyskolan från och med den
20 oktober 2008 och tills vidare.

2008.5091 606

Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp
för flicka år 9 i Rödebyskolan från och med den
21 oktober 2008 och tills vidare.

2008.5092 606

Beviljad ledighet för elev år 3 i Holmsjö skola
under tiden 8-29 oktober 2008.

2008.5096 606

Beslut om beviljad entledigande från kuratorstjänst,
Lone Larsson, från och med den 13 september 2008.

2008.5082 023

Beslut om anpassad studiegång för elev i år 8 på
Rödebyskolan för tiden 26 november till och med
den 5 december 2008.

2008.5103 606
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Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 på
Jändelskolan från och med den 26 november 2008.
Beviljad ledighet för flicka i år 9 på Jändelskolan
under tiden 14-28 november 2008.
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9 på
Jändelskolan från och med den 28 oktober 2008.
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 på
Jändelskolan från och med den 17 november 2008.
Beviljad ledighet för flicka år 3 i Jämjö östra rektorsområde under tiden 26-30 januari 2009.
Beviljad ledighet för pojke år 8 på Jändelskolan
under tiden 26-30 januari 2009.
Beviljad ledighet för pojkar i år 2 Kättilsmåla skola
under perioden 7-21 november 2008.
Beslut om utökad tid i särskild undervisningsgrupp
för pojke år 9 på Vedebyskolan.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_______________
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§ 121
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2005.171 608
§ 152
Redovisning av fullmäktigeuppdrag om
flexibla skollov

Kommunfullmäktige

2008.325 041
§ 155
Kommunens skattesats och vissa avgifter
för år 2009

Kommunstyrelsen

2008.321 004
§ 232
Regelverk beträffande behandling,
användning och publicering av media
inom Karlskrona kommunkoncern

Kommunstyrelsen

2008.320 004
§ 236
Riktlinjer för Karlskrona kommuns
kommunkoncerns ärendehantering

Kommunstyrelsen

2008.322 029
§ 240
Förslag till förlängning av central
anställningsprövning av externa tillsättningar i Karlskrona kommun under 2009

Kommunstyrelsen

2007.306 042
§ 242
Budgetuppföljning per 31 oktober 2008

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2008.310 290
Tillsynsprotokoll Furs förskola och fritidshem

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.306 290
Registrering av livsmedelsanläggning,
Virvelvindens förskola
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.312 290
Anmälan angående förskoleverksamhet
Herrgårdsvägen 1 Karlskrona

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.323 290
Registrering av livsmedelsanläggning –
Hästö förskola

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2008.324 290
Registrering av livsmedelsanläggning
med förbehåll – Ängslyckans förskola

Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.284 214
Angående detaljplan för Gängletorp 10:2,
Trummenäs
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.290 214
Angående detaljplan för Gullbernahult 31,
Gullberna Park
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.299 214
Angående detaljplan för Grenadjären 57,
studentbostäder
Barn- och ungdomsförvaltningen

2008.286 630
Rapport för tillsynsbesök den 2 oktober
2008 på enskilda förskolan Fantasi

Barn- och ungdomsförvaltningen

2008.286 630
Rapport för tillsynsbesök den 16 oktober
2008 på Silvertärnans föräldrakooperativa
förskola och fritidshem

Barn- och ungdomsförvaltningen

2008.286 630
Rapport för tillsynsbesök den 17 oktober
2008 på Svettpärlans enskilda fritidshem

Barn- och ungdomsförvaltningen

2008.286 630
Rapport för tillsynsbesök den 30 oktober
2008 på Stumholmens föräldrakooperativa
förskola

Barn- och ungdomsförvaltningen

2008.286 630
Rapport för tillsynsbesök den 27 november
2008 på Montessorifriskolan AB:s fritidshem
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Patrik Hansson (s)

_________

2008.174 282
Brev från Medborgarskolan Karlskrona/
Ronneby, Eleonor Olsson till Patrik
Hansson (s) och Jan-Olof Petersson (fp)
samt svar.
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§ 122
Kurser och konferenser
Följande kursinbjudningar har inkommit:
-

Seminarium om konkurrensutsättning och ökad marknadsanvändning
Stockholm den 20-21 januari 2009

-

Folkrätt för barn – vilja väl eller göra rätt?
Nationell konferens om barnets rättigheter, Eskilstuna den 4-5 februari 2009

Ordförande föreslår att nämnden prioriterar Skolriksdagen i första hand under
2009.
Meddela Eva Karlsson, senast den 29 december 2008, vilka ledamöter från
respektive grupp som ska med på Skolriksdagen den 24-25 mars 2009.
Barn- och ungdomsnämndens sammanträde för mars 2009 infaller samtidigt med
Skolriksdagen i Stockholm. Nytt datum för barn- och ungdomsnämndens
sammanträde kommer i januari 2009.
_____________
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§ 123
Övrigt
1.

Omställningsprogrammet
Johan Elofsson (m) frågar vilken roll barn- och ungdomsförvaltningen har
i omställningsprogrammet.
Förvaltningschef Bodil Karsvall svarar på frågan.
Ett 40-tal personer har lämnat intresseanmälan till omställningsprogrammet.
Flertalet av dessa önskar garantipension.

2.

Semesterlöneskuld
Patrik Stjernlöf (m) frågar hur stor semesterlöneskuld förvaltningen har.
Chefsekonom Stefan Petersson svara att förvaltningens semesterlöneskuld
ligger på cirka 30 Mkr. Det är många som har 40 sparade semesterdagar.
Arbetsledare i förvaltningen arbetar ständigt med att försöka få ner skulden,
men det är lagstadgat att man får har 40 sparade dagar.

3.

Fyrmannagruppen
Fyrmannagruppen beslår av: KG Svenson, Kent Lewén, Patrik Hansson samt
Christina Mattisson. Ordförande har en förhoppning att man ska ha
kontinuerlig dialog med denna grupp under 2009 för framtida beslut.

4.

Presidiemöte 2009
För att hålla oss uppdaterade kommer presidiemöten att ingå som en del av
ärendeberedningen.

5.

Julhälsning
Ordförande tackar för goda arbetsinsatser under året. Det har varit ett bra
samtalsklimat i nämnden. Nu stundar en lång och välgörande ledighet.
Patrik Hansson (s) önskar ordförande en skön ledighet och trevlig semestervistelse.
_______________

28 januari 2009

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 28 januari 2009
§1

Aktuell information
- Nyckeltal tertial 3
- Aktuella bokslutssiffror
- Utvärdering av sommarskola 2008, Skolverket

§2

Internbudget 2009

§3

Fastställande av avgift för barnkoloniverksamhet på Säljö

§4

Förslag om delegering till arbetsutskottet av årsredovisning 2008

§5

Ansökan om att starta enskilt familjedaghem – Ramkullen

§6

Ansökan om att starta enskilt familjedaghem – Lilla Ö

§7

Motion – Gärna fler skolor och förskolor med Grön Flagg

§8

Lyckebyutredningen

§9

Motion – Kommunal förskola på Verkö

§ 10

Delegeringsärenden

§ 11

Meddelanden

§ 12

Kurser/konferenser

§ 13

Övrigt

1

28 januari 2009

Plats och tid

Gullberna Park, Karlskrona Kompentenscenter, lokal Oscarsvärn
kl 08.30 – 14.50

Beslutande

Jan-Olof Petersson (fp)
ordförande
Johan Elofsson (m)
1:e vice ordförande
Patrik Hansson (s) *
2:e vice ordförande
Birgitta Gamelius (m)
fr o m kl. 08.45 § 2 föredragning
Pernilla Persson (c)
fr o m kl. 09.00 § 2 föredragning
Thomas Brindefalk-Knutsson (kd)
Jeanette Pettersson (s) *
Eva-Britt Dahlström (s) *
Roland Andréasson (s) *
fr o m kl. 08.45 § 2 föredragning
Lisbeth Bengtsson (s) *
Richard Jomshof (sd)
Åsa Gyberg Karlsson (v)
t o m kl 11.30 § 2 föredraging

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Tjänstemän

Eva Ottosson (m)
Åsa Thelning (fp)
Margareta Olin Mattson (c)
Eva Henningsson (s) *
Siv Holmberg (s) *
Helene Gustafsson (s) *

2

jäv § 5-6

§ 1 föredragning

§ 1, samt fr o m § 3 föredragning
§ 5-6 föredragning (för Roland Andréasson)

Margareta Olin Mattsson (c)
Siv Holmberg (s) *
Helene Gustafsson (s) *

§ 2 föredragning

Bodil Karsvall
Solvig Ohlsson
Henrik Lindgren
Stefan Petersson
Anja Eklund
Lena Dehlin
Anita Ottosson
Eva Karlsson

barn- och ungdomschef
verksamhetschef för förskolorna
verksamhetschef för skola/fritidshem
chefsekonom
kvalitetschef
personalspecialist
kvalitetssamordnare
nämndsekreterare

* lämnade sammanträde kl. 14.15 del av § 2

fr o m § 2 föredraging

§ 1-4 föredragnings samt fr o m § 7 föredragning

28 januari 2009

Utses att justera Richard Jomshof (sd)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 3 februari 2009
Paragrafer 1-13
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 3 februari.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

3
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L Dehlin
Akten

2008.152 026

§1
Aktuell information
1.

Redovisning av nyckeltal tertial 3 2008
Lena Dehlin, personalspecialist, redovisar nyckeltalen för barn- och
ungdomsförvaltningen, tertial 3 2008
Redovisningen visar:
- Antal tillsvidareanställda, månadsavlönade
- Antal visstidsanställda, månadsavlönade
- Årsarbetare tillsvidareanställda, månadsavlönade
- Årsarbetare visstidsanställda, månadsavlönade
- Timanställda, arbetad tid i årsarbetare
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad
- Övertid/fyllnadstid, timmar/anställd
- Sjuklön per anställd/kön
- Sjukdagar per anställd/ålder
- Sjukdagar per anställd/frånvarointervall
- Frisknärvaro i procent (högst 5 sjukdagar under mätperioden)
Antalet anställda har legat ganska konstant under hela 2008. Det har varit
nerdragning på skolsidan men utökning i förskolan.
Sjukdagarna har minskat någon under 2008.
Barn- och ungdomsnämnden önskar även i fortsättningen redovisning av
personalnyckeltalen. Ordförande ser gärna att ledamöterna inkommer
med önskemål om fördjupning i någon del av redovisningen.
Ordförande tackar Lena Dehlin för redovisningen.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_____________
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B Karsvall
S Petersson
Akten
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2.

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

28 januari 2009
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2. Utvärdering av sommarskola 2008, Skolverket
Förvaltningschef Bodil Karsvall presenterar Skolverkets utvärdering av
sommarskola 2008.
• Statsbidrag har fördelats under 3 år
• Frivillig undervisning under sommarlovet
• Svenska, engelska, matematik för elever som gått ut år 7 8 eller 9
• Enkätundersökning och intervjuer av huvudmän , lärare och elever
Framgångsfaktorer
Frivillighet för både lärare och rektorer, individuellt anpassade studier,
små grupper, mycket lärarstöd och koncentrationsläsning.
93% av huvudmännen är nöjda
Förbättringsområden
Information, kommunikation, samordning samt förankring bland samtliga rektorer
Lärarkommentarer
Förstärker elevernas självbild, får möjlighet att ge eleverna den tid de behöver,
bäst om eleverna koncentrerar sig på ett eller två ämnen, ju mer engagerade de
ordinarie lärarna är ju bättre sommarskola
Elevkommentarer
Skönt att läsa ett eller två ämnen, bra med små grupper, lärare som har tid att
förklara, frivilligt gör att alla är mer motiverade, för en gång skulle kunna börja
höstterminen och inte ligga efter de andra.
Karlskrona kommun
Sommarskola – 36 timmar per ämne i Svenska/Svenska A, Engelska och
Matematik
Supportskola - under lov plus en kväll per vecka
52 deltagare, samtliga elever hade gått ur år 9. Lika många flickor som pojkar.
Antal godkända 2008: 37 elever
Svenska: 6 elever
Engelska: 10 elever
Matematik: 21 elever
____________
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B Karsvall
S Petersson
A Östbergh
Rapport
Akten
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2008.233 042

§2
Internbudget 2009
Förvaltningschef Bodil Karsvall och chefsekonom Stefan Petersson presenterar
förslaget till internbudget 2009.
Budgetram
I budgetdirektiven för 2009 tilldelade kommunfullmäktige barn- och
ungdomsnämnden en ram om 907 Mkr. Kommunfullmäktige tog den 18 december
2008 beslut om budget och fastlade barn- och ungdomsnämndens ram för år 2009 till
923,6 Mkr.
Differensen mellan direktiv och beslut är dels kompensation för 2008 års
lönerevision samt 4 Mkr för ytterligare utbyggnad av förskoleplatser, 3 Mkr till
fritidshemmen för att delvis kunna möta de ökade behoven samt 1 Mkr till Säljö
barnkoloni för att kunna driva verksamheten vidare i samma omfattning och form
som tidigare.
När förändring sker av kommunbidraget under 2009 görs motsvarande justeringar i
internbudget/resursfördelning, s.k. tekniska justeringar. Som exempel på tekniska
justeringar kan nämnas kompensation för löneökningar och ökade arvoden till
förtroendevalda samt indexering av intäktsposter samt överflyttning av verksamhet
till den nya Serviceförvaltningen.
Internbudget
Internbudgeten är en uppdelning av hela förvaltningens budget på olika
verksamheter. Internbudgeten utgör budgetramen för alla verksamheter och
budgetansvariga. Resurserna till rektorsområdena fördelas efter en särskild
resursfördelningsmodell.
Förutsättningar - budgetdirektiv
Kommunfullmäktige beslutade i budgetdirektiven för 2009 att varje nämnd skall
avsätta 1 % av nämndens nettokostnader i reserv som säkerhetsmarginal.
För 2009 har det i internbudgeten som säkerhetsmarginal (reserv) avsatts 9 Mkr.
Statsbidrag
Barn- och ungdomsnämnden erhåller statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkring i
förskolan. 2007 infördes ett nytt statsbidrag det så kallat ”Lärarlyftet”. Lärarlyftet är
en flerårig satsning från staten för att höja kompetensen för behöriga lärare. De lärare
som vill delta får vara tjänstlediga med 80 procent lön under studietiden och
utbildningen sker på högskolor och universitet. Staten ersätter skolhuvudmännen
med 70 % av lönen och skolhuvudmannens insats är 30 %. Barn- och
ungdomsnämnden avsätter 1 Mkr i internbudget 2009 till lärarlyftet.
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Utöver detta har förvaltningen sökt och erhållit statsbidrag för kultur i skolan
( år 7-9) och extra statsbidrag för ”läsa-skriva-räkna” insatser i grundskolan.
Resursfördelning 2009
Barn och ungdomsnämnden beslöt den 22 november 2000, § 116, att en ny modell
skall tillämpas för resursfördelning. Beslutet innebar att en fördelning av medel
enligt modellen skall ske till de fyra samverkansområdena (Trossö, Lyckeby,
Rödeby, Jämjö) samt Nättraby och Sunnadals rektorsområde.
För 2009 föreslår barn- och ungdomsförvaltningen i samband med internbudgeten
vissa förändringar av den tidigare beslutade modellen.
Förändringarna har gjorts efter principen LIKA VILLKOR till de olika
verksamheterna det vill säga lika villkor mellan kommunala skolor och fristående
skolor samt lika villkor mellan enskilda fritidshem och förskolor och de kommunala
fritidshemmen och förskolorna.
Resursfördelningen utgår från en så kallade BASRESURS där alla till verksamheten
hänförliga kostnader ingår. Lokalkostnader för den kommunala verksamheten och
lokalbidrag till all fristående verksamhet ligger utanför denna basresurs.
Från alla verksamheter görs ett administrativt avdrag som är kopplat till den
myndighetsutövning som barn- och ungdomsnämnden respektive barn- och
ungdomsförvaltningen är ålagda att utföra. Därutöver görs ett extra avdrag för den
kommunala verksamheten. Detta avdrag skall täcka de kostnader som finns för den
centrala förvaltningen, övriga förvaltningsgemensamma kostnader mm och som inte
kan betraktas som myndighetsutövning.
Från basresurs görs även ett avdrag för den SALSA-pott som sedan fördelas ut till
verksamheterna utifrån de tre bakgrundsfaktorer som bildar Salsamodell vid
Skolverket samt utifrån kriteriet försörjningsstöd. Vi har i modellen använt oss av, en
av förvaltningen framtagen, viktning av de olika faktorerna. Den bakgrundsfaktor
som Skolverket anser vara mest betydelsefull för barns lärande, föräldrarnas
utbildningsbakgrund, är den faktor som givit den mesta poängen av ovanstående
faktorer. Förändringen som sker från och med 2009 är att alla verksamheter, både
kommunala och fristående/enskilda omfattas av denna fördelning.
Förvaltningen föreslår att en salsapott om 25 Mkr behålls även under 2009.
Till grund för resursfördelningen ligger en prognos över 2009 års planerade platser
inom barnomsorgen samt antalet elever inom grundskolan. Samma
resursfördelningsprinciper tillämpas för den barnomsorg som bedrivs i enskild
verksamhet och för de fristående skolorna som för den kommunala barnomsorgen
och de kommunala skolorna. Prognosen baseras på de uppgifter som har lämnats av
rektorsområdena och företrädare för enskild verksamhet (se också under avsnittet friskolor). En samlad bedömning har därefter gjorts av Barn- och ungdomskontoret.
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Barn- och ungdomsnämnden beslöt den 19 december 2007 att förändra
resursfördelningsmodellen till förskola och familjedaghem. Beslutet innebär i korthet
att fördelningen av dessa medel sker med ett belopp per hel eller halv plats (se beslut
§ 160) . I förskola och i familjedaghem räknas platsen upp med faktor 1,7 för barn
under 3 år.
Eftersom modellen med platsbidrag i förskolan uppfyllt förväntningarna föreslår
förvaltningen att denna modell även införs inom fritidshemsverksamheten.
Förvaltningen föreslår ett platsbidrag för fritidshem som ger utövaren av denna
verksamhet ett högre bidrag för barn som går i förskoleklass och år 1, ett något lägre
bidrag för barn som går år 2 och 3 samt ett ännu lägre bidrag för barn som går år 4
till 6. Detta för att visa på vilka barn som har den längsta omsorgstiden och därmed
behöver de största resurserna. I bifogad resursmodell har redan de extra medel som
fullmäktige beslutade om fördelats ut.
Verksamhetsområdesansvarig rektor ansvarar för att tilldelade medel fördelas, i
samverkan, mellan de i samverkansområdet ingående rektorerna. Senast den
28 februari 2009 skall respektive områdes internbudget vara fastställd av barn- och
ungdomschefen samt registrerad i ekonomisystemet.
Beläggningen i förskolan, fritidshemmen och i grundskolan följs upp månadsvis och
avstämning inom området eller motsvarande sker per 30 april och 30 september.
Principen är att man vid avstämningstillfällena skall justera tilldelade medel inom
verksamheterna och detta görs 30 maj och 30 oktober.
Med hänvisning till förskolejämförelsen i 3KVH-gruppen vill förvaltningen
medverka i en förändring avseende andelen förskollärare inom förskolan. Detta kan
ske genom att vi vid avgångar prövar återbesättning med högskoleutbildad personal
Gamla överskott respektive underskott inom rektorsområdena hanteras i budget 2009
enligt tidigare regler d.v.s. att överskott förs över de två kommande åren med halva
överskottet per år och underskott förs vidare de tre kommande åren med en tredjedel
av underskottet per år. När det gäller hanteringen av över respektive underskott
avseende år 2008 så har, av naturliga skäl, detta inte kunnat beaktas i liggande
förslag. Justering av detta görs när det verkliga resultatet är känt, s.k. teknisk
justering.
Av sidan 8 och 9 framgår de belopp som föreslås tilldelas de fem
verksamhetsområdena. Verksamhetsområdesansvarig rektor ansvarar för att
tilldelade medel fördelas, i samverkan, mellan de i samverkansområdet ingående
rektorerna.
Av sidan 10 framgår de budgetramar som föreslås gälla för den enskilda fritidshemsoch förskoleverksamheten under 2009. Grunden för tilldelning är densamma som för
kommunala enheter i enlighet med ovanstående beskrivning.
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Justering har gjorts till de enskilda verksamheterna med anledning av att dessa själva
ansvarar för de barnomsorgsavgifter som genereras. Justeringen har gjorts utifrån den
avgiftsfinansieringsgrad som finns inom kommunala förskolor och fritidshem vilket
innebär att avgiftsfinansieringsgraden för 2009 är 12,2 % för förskolan respektive
19,5 % för fritidshemmen. Då den rörliga resursen (som till huvudsaklig del använts
till barn/elever med behov av särskilt stöd) schabloniseras har efter önskemål från de
enskilda enheterna ett avdrag gjorts med ca 3 Mkr. Dessa medel hanteras av Barnoch ungdomskontoret och tilldelas de enskilda verksamheter där behov av
assistentresurs är som störst.
Kommentarer till internbudgetförslaget
I kommentarer till internbudgetförslaget belyses följande poster:
- Särskolan
- Lokaler
- Skolskjutsar
- Barn- och ungdomsnämnden samt dess administration
- Förvaltningsgemensamma kostnader
- Säljö Barnkoloni
- Karlskrona kompetenscentrum
- Resursskolan
- Intäkter - barnomsorgsavgifter
- Glesbygdsstöd och stöd till allmänförskola i familjedaghem
- Natt- och allergiförskolor
- Pott för barn med annat modersmål än svenska
- Pott för förskoleutbyggnad
- Enskild förskole- och fritidshemsverksamhet
- Friskolor
Investeringsbudget
Nämnden har erhållit 7 Mkr till investeringar för 2009 vilket inkluderar de medel 0,5
Mkr som finns som en reserv under kommunstyrelsen för inventarier till
barnomsorgsutbyggnaden 2009. Förslag till investeringsbudget framgår av sidorna.
En reserv, på 0,3 Mkr, budgeteras för oförutsedda behov som erfarenhetsmässigt
uppstår under året.
Serviceförvaltning
Barn- och ungdomsnämndens internbudget kommer under 2009 att påverkas med
anledning av den nya Serviceförvaltningen. Under året kommer t ex alla
köksverksamhet att överföras till serviceförvaltningen och detta kan komma att
påverka nämndens ram. Förändringar av detta slag kommer att ske som teknisk
justering av internbudgeten.
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Tjänstemannaförslag
Internbudget samt resursfördelning till verksamhetsområden m fl för 2009
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta:
1. att

godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) och
därmed också förändringar i resursfördelningsmodell för 2009

2. att

godkänna förslag till resursfördelning till verksamhetsområdena för 2009

3. att

godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2009

4. att

godkänna förslag till resursfördelning till de fristående skolorna för 2009.

5. att

godkänna förändringen i resurstilldelning inom fritidsverksamheten från
timmar till plats från och med 2009.

6. att

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

7. att

ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per område.

Arbetsutskottet framför synpunkter på internbudgeten.
Patrik Hansson (s) önskar få en komplettering i form av en jämförelse av
internbudget 2008 och 2009 där samtliga verksamheter, både kommunala och
fristående, är redovisade.
Beslutsförslag
Arbetsutskott föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens januarisammanträde.
---------------Chefsekonom Stefan Petersson och förvaltningschef Bodil Karsvall presenterar
förvaltningens förslag till internbudget 2009.
Tjänstemannaförslag
Internbudget samt resursfördelning till verksamhetsområden m fl för 2009
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta:
1. att

godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) och
därmed också förändringar i resursfördelningsmodell för 2009
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2. att

godkänna förslag till resursfördelning till verksamhetsområdena för 2009

3. att

godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2009

4. att

godkänna förslag till resursfördelning till de fristående skolorna för 2009.

5. att

godkänna förändringen i resurstilldelning inom fritidsverksamheten från
timmar till plats från och med 2009.

6. att

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

7. att

ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per område.

Efter det att förvaltningen lagt ovanstående förslag, har barn- och ungdomsnämnden fått ytterligare 4,7 Mkr som tilläggsbesparing. Dessa ska enligt uppdraget
ge effekt i verksamheten. Besparingarna ska tas på semesterlöneskuld, omställningsprogram samt upphandlingar.
Barn- och ungdomsnämnden ger arbetsutskottet tillsammans med
förvaltningsledningen i uppdrag att lämna förslag till hur de 4,7 Mkr ska hanteras.
./.

Patrik Hansson (s) lämnar över Socialdemokraternas förslag med anledning av
barn- och ungdomsnämndens internbudget 2009, samt redogör för densamma.
Tilläggsyrkanden
Patrik Hansson (s) lämnar följande yrkanden från socialdemokraterna.
Socialdemokraterna föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta:
1. att

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

2. att

följande text stryks ur interbudgetdokumentet; ”Med hänvisning till
förskolejämförelsen i 3KVH-gruppen vill förvaltningen medverka i en
förändring avseende andelen förskollärare inom förskolan. Detta kan ske
genom att vi vid avgångar prövar återbesättning med högskoleutbildad
personal.”

3. att

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

4. att

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

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

6. att

omedelbart avbryta upphandlingen av Säljö barnkoloni 2009

7. att

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

8. att

skolpliktsavdraget även under 2009 ska vara 10 %

9. att

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

10. att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en rejäl översyn och
utvärdering av fritidshemmen i kommunen
11. att fördelningen inom budgetposten ”förvaltningsgemensamma kostnader”
underställs nämndens prövning
Yrkanden
Åsa Gyberg-Karlsson (v) yrkar bifall till attsats 10 i socialdemokraternas förslag,
att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en rejäl översyn och utvärdering av
fritidshemmen i kommunen. Åsa framför önskemål om en speciell utredning om
fritidsbarn 9-12 år.
Proposition
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslagets sju att-satser.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Ordförande ställer bifall mot avslag på tilläggsattsats 1. Barn- och ungdomsnämnden
beslutar att avslå tilläggsattsats 1.
Ordförande ställer bifall mot avslag på tilläggsattsats 2. Barn- och ungdomsnämnden
beslutar att avslå tilläggsattsats 2.
Votering
Votering begärs.
Nämnden godkänner följande voteringsproposition: Den som yrkar bifall till
tilläggsförslag 2 röstar ja, den som avslår förslaget röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Eva-Britt Dahlström
(s), Roland Andréasson (s), Lisbeth Bengtsson (s), Eva Henningsson (s) samt
Siv Holmberg (s).
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Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius
(m), Pernilla Persson (c), Thomas Brindefalk-Knutsson (kd), Richard Jomshof (sd),
Eva Ottosson (m) samt Åsa Thelning (fp).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 7 ja-röster och 8 nej-röster att avslå
tilläggsförslag 2.
Proposition
Ordförande ställer bifall mot avslag på tilläggsattsats 3.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå tilläggsattsats 3.
Ordförande ställer bifall mot avslag på tilläggsattsats 4.Barn - och ungdomsnämnden
beslutar att avslå tilläggsattsats 4.
Votering
Votering begärs.
Nämnden godkänner följande voteringsproposition: Den som yrkar bifall till
tilläggsförslag 4 röstar ja, den som avslår förslaget röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (s), Jeanette Pettersson (s), Eva-Britt Dahlström
(s), Roland Andréasson (s), Lisbeth Bengtsson (s), Eva Henningsson (s),
Siv Holmberg (s) samt Richard Jomshof (sd).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (fp), Johan Elofsson (m), Birgitta Gamelius
(m), Pernilla Persson (c), Thomas Brindefalk-Knutsson (kd), Eva Ottosson (m)
samt Åsa Thelning (fp).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 7 nej-röster att bifalla
tilläggsförslag 4.
Proposition
Ordförande ställer bifall mot avslag på tilläggsattsats 5. Barn- och ungdomsnämnden
beslutar att bifalla tilläggsattsats 5.
Ordförande meddelar att han har för avsikt att avvisa tilläggsattsatserna 6 och 7.
Socialdemokraterna lämnar sammanträdet.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 14.15-14.35.
Barn- och ungdomsnämndens sammanträde återupptas med endast de borgerliga
ledamöterna samt Sverigedemokraterna.
Proposition
Ordförande avvisar tilläggsattsatserna 6 och 7. Richard Jomshof (sd) vill pröva
avvisningarna. Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutar att avvisa tilläggsattsatserna 6 och 7.
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Ordförande ställer bifall mot avslag på tilläggsattsats 8. Barn- och ungdomsnämnden
beslutar att avslå tilläggsattsats 8.
Ordförande ställer bifall mot avslag på tilläggsattsats 9. Barn- och ungdomsnämnden
beslutar att bifalla tilläggsattsats 9.
Ordförande ställer bifall mot avslag på tilläggsattsats 10. Barn- och ungdomsnämnden beslutar att bifalla tilläggsattsats 10.
Ordförande ställer bifall mot avslag på tilläggsattsats 11.Barn- och ungdomsnämnden
beslutar att avslå tilläggsattsats 11.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således:
1. att

godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) och
därmed också förändringar i resursfördelningsmodell för 2009

2. att

godkänna förslag till resursfördelning till verksamhetsområdena för 2009

3. att

godkänna förslag till resursfördelning till enskild barnomsorg för 2009

4. att

godkänna förslag till resursfördelning till de fristående skolorna för 2009.

5. att

godkänna förändringen i resurstilldelning inom fritidsverksamheten från
timmar till plats från och med 2009.

6. att

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

7. att

ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per område.

8. att

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

9. att

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

10. att

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

11. att

nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en rejäl översyn och
utvärdering av fritidshemmen i kommunen
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Barn- och ungdomsnämnden ge arbetsutskottet tillsammans med
förvaltningsledningen i uppdrag att lämna förslag till hur de 4,7 Mkr ska hanteras.
________________
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§3
Fastställande av avgift för barnkoloniverksamhet på Säljö
Under hösten 2008 har verksamheten på Säljö Barnkoloni varit föremål för
diskussion och i samband med detta har en genomgång skett av tidigare beslut och
avtal med anknytning till barnkolonin. Det har då framkommit att det inte finns något
nämndsbeslut om med vilket belopp föräldraavgiften till barn som under
koloniverksamheten vistas på Säljö skall betala.
Mot bakgrund av ovanstående samt att verksamheten kommer att bli föremål för
upphandling bör föräldraavgiften fastställas av Barn- och ungdomsnämnden.
Avgiften har under några år legat still och varit 4,9 % av föräldrarnas sammanlagda
månadsinkomst dock lägst 600 kr per barn och lägerperiod. För ytterligare barn från
samma familj har avgiften varit 600 kr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att fastställa lägeravgiften för Säljö barnkoloni 2009 till 4,9 % av föräldrarnas
sammanlagda månadsinkomst dock lägst 600 kronor per barn och lägerperiod.
För ytterligare barn från samma familj skall avgiften vara 600 kronor.
Beslutsförslag
Arbetsutskott föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens januarisammanträde.
------------------Proposition
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att fastställa lägeravgiften för Säljö barnkoloni 2009 till 4,9 % av föräldrarnas
sammanlagda månadsinkomst dock lägst 600 kronor per barn och lägerperiod.
För ytterligare barn från samma familj skall avgiften vara 600 kronor.
____________
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§4
Förslag om delegering till arbetsutskottet av årsredovisning 2008
Årsredovisningen kommer inte att vara klar till nämndens sammanträde i januari.
Stefan Petersson, chefsekonom, föreslår att arbetsutskottet får delegation att
besluta om årsredovisningen på arbetsutskottets sammanträde den 12 februari 2009.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens januarisammanträde.
---------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att arbetsutskottet får delegation att besluta om årsredovisningen på arbetsutskottets
sammanträde den 12 februari 2009.
______________
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§5
Ansökan om att starta enskilt familjedaghem – Ramkullen
Roland Andréasson (s) anmäler jäv och lämnar lokalen, §§5-6.
Sara Mohlin ansöker om att få starta enskilt familjedaghem i Hejetorp, Ramdala.
Hon och hennes man har fyra barn som är 7, 6, 4 och 1 år. Familjen bor i ett
enfamiljshus och har en stor trädgård. Sara är beredd att starta enskilt
familjedaghem från den 1 mars 2009.
Familjedaghemmet ska bedrivas som Ramkullens familjedaghem; ekonomisk
förening.
Sammanfattning av ansökan
I ansökan beskrivs hur verksamheten ska utformas med rutiner för måltider och vila
liknande de som förskolan har. Familjedaghemmet ska ha lekrum för olika
sysselsättningar och familjens trädgård erbjuder många roliga ställen att leka på.
Vidare ska barnen delta i vardagssysslor både ute och inne. Maten som serveras ska
vara god och näringsriktig och till så stor del som möjligt vara närproducerad och
ekologisk.
En viktig del i Ramkullens familjedaghem ska vara utevistelsen varje dag med
årstiderna som det genomgående temat i verksamheten. Genom sånger, sagor, och
ett nära förhållande till naturen ska familjedaghemmet följa årstidernas gång. I detta
ingår också familjens husdjur samt samarbete med en bondgård eller 4H-gård.
Checklista, arbetsplan, F-skattsedel, utdrag ur belastningsregistret med flera
handlingar som begärts in har lämnats.
Bidrag till annan enskild förskoleverksamhet/skolbarnomsorg
Skollagen
Enligt skollagen 2a kapitel 17 § kan kommunen lämna bidrag till annan enskild
förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg än sådan enskild
förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg som fått tillstånd enligt skollagen 14 §.
Förutsättningarna är att verksamheten uppfyller de krav som anges i skollagens 3§
och att avgifterna inte är oskäligt höga. När det gäller ”annan enskild verksamhet”
finns inga krav på tillstånd, men lagen anger krav på verksamheten utifrån vilka
barn- och ungdomsnämnden måste fatta beslut om godkännande.
Bidrag
Bidrag utbetalas för barn som är berättigade till förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg enligt skollagen 2a kap §§ 1, 6, 6 a och b. Den enskilda
dagbarnvårdaren ansvarar för att barn som placeras i familjedaghemmet är
berättigade till plats. Bidrag utbetalas med belopp som fastställs av barn- och
ungdomsnämnden, som också beslutar om från när bidraget utbetalas.
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Placerade barn i familjedaghemmet ska vara inskrivna genom särskild
överenskommelse mellan dagbarnvårdaren och vårdnadshavarna. För att bidrag ska
lämnas till enskilt familjedaghem ska dagbarnvårdaren lämna uppgifter om
placerade barn, samt egna barns omsorgsbehov till barn- och
ungdomsförvaltningen.
Utbetalning av bidrag görs för innevarande månad och utifrån de redovisningar som
dagbarnvårdaren ska lämna till barn– och ungdomsförvaltningen senast den 20:e
varje månad. Av redovisningarna ska framgå barnens åldrar, antal omsorgstimmar
samt vid nyplaceringar kopia av placeringsöverenskommelse mellan familjedaghem
och vårdnadshavare.
Dagbarnvårdaren betalar avgift för egna barn. Detta sker genom att avgiften dras
ifrån den månatliga utbetalningen av bidrag.
Bedömning av ansökan
Sara Mohlins ansökan om att starta enskilt familjedaghem bedöms svara mot de
krav som ställs i skollagen 2a kap 3 §. Vidare ska avgifter tas ut inom ramen för
maxtaxan. Därmed kan kommunen lämna bidrag till verksamheten (skollagen 2a
kap 17 §).
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja ansökan om godkännande för enskilt familjedaghem från Sara
Mohlin; Ramkullens familjedaghem - ekonomisk förening
att bevilja bidrag till Ramkullens familjedaghem enligt gällande platsbegrepp
och resursfördelningssystem
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens januarisammanträde.
------------------------Yrkanden
Johan Elofsson (m) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Eva-Britt Dahlström (s) och Åsa Gyberg Karlsson (v) avslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bevilja ansökan om godkännande för enskilt familjedaghem från Sara
Mohlin; Ramkullens familjedaghem - ekonomisk förening
att bevilja bidrag till Ramkullens familjedaghem enligt gällande platsbegrepp
och resursfördelningssystem
__________________
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§6
Ansökan om att starta enskilt familjedaghem – Lilla Ö
Roland Andréasson (s) anmäler jäv och lämnar lokalen, §§ 5-6.
Lina Carlström ansöker om att få starta enskilt familjedaghem i Säby, Ramdala. Hon
och hennes man har två barn som är 8 respektive 1,5 år. Familjen bor i ett enplanshus
med en stor tomt och närhet till skog. Rektor i Ramdala har granskat familjens hem,
inför en eventuell anställning som kommunal dagbarnvårdare för Lina. De behov av
förändringar och förbättringar som rektor då bedömde behövas är inom kort
vidtagna. Lina C är beredd att starta enskilt familjedaghem 2009-03-01.
Familjedaghemmet ska bedrivas som Lilla Ö:s familjedaghem; ekonomisk förening.
Sammanfattning av ansökan
En viktig del i Lilla Ö:s familjedaghem ska vara utevistelsen varje dag med
årstiderna som det genomgående temat i verksamheten. Genom sånger, sagor, och ett
nära förhållande till naturen ska familjedaghemmet följa årstidernas gång. I detta
ingår också familjens husdjur samt samarbete med en bondgård eller 4H-gård.
Checklista, arbetsplan, F-skattsedel, utdrag ur belastningsregistret med flera
handlingar som begärts in har lämnats.
Bidrag till annan enskild förskoleverksamhet/skolbarnomsorg
Skollagen
Enligt skollagen 2a kapitel 17 § kan kommunen lämna bidrag till annan enskild
förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg än sådan enskild
förskoleverksamhet/skolbarnsomsorg som fått tillstånd enligt skollagen 14 §.
Förutsättningarna är att verksamheten uppfyller de krav som anges i skollagens 3§
och att avgifterna inte är oskäligt höga. När det gäller ”annan enskild verksamhet”
finns inga krav på tillstånd, men lagen anger krav på verksamheten utifrån vilka
barn- och ungdomsnämnden måste fatta beslut om godkännande.
Bidrag
Bidrag utbetalas för barn som är berättigade till förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg enligt skollagen 2a kap §§ 1, 6, 6 a och b. Den enskilda
dagbarnvårdaren ansvarar för att barn som placeras i familjedaghemmet är
berättigade till plats. Bidrag utbetalas med belopp som fastställs av barn- och
ungdomsnämnden, som också beslutar om från när bidraget utbetalas.
Placerade barn i familjedaghemmet ska vara inskrivna genom särskild
överenskommelse mellan dagbarnvårdaren och vårdnadshavarna. För att bidrag ska
lämnas till enskilt familjedaghem ska dagbarnvårdaren lämna uppgifter om placerade
barn, samt egna barns omsorgsbehov till barn- och ungdomsförvaltningen.
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Utbetalning av bidrag görs för innevarande månad och utifrån de redovisningar som
dagbarnvårdaren ska lämna till barn– och ungdomsförvaltningen senast den 20:e
varje månad. Av redovisningarna ska framgå barnens åldrar, antal omsorgstimmar
samt vid nyplaceringar kopia av placeringsöverenskommelse mellan familjedaghem
och vårdnadshavare.
Dagbarnvårdaren betalar avgift för egna barn. Detta sker genom att avgiften dras
ifrån den månatliga utbetalningen av bidrag.
Bedömning av ansökan
Lina Carlströms ansökan om att starta enskilt familjedaghem bedöms svara mot de
krav som ställs i skollagen 2a kap 3 §. Vidare ska avgifter tas ut inom ramen för
maxtaxan. Därmed kan kommunen lämna bidrag till verksamheten (skollagen 2a kap
17 §).
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja ansökan om godkännande för enskilt familjedaghem från Lina
Carlström, Lilla Ö:s familjedaghem - ekonomisk förening
att bevilja bidrag till Lilla Ö:s familjedaghem enligt gällande platsbegrepp och
resursfördelningssystem
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens januarisammanträde.
-------------------------Yrkanden
Johan Elofsson (m) och Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Eva-Britt Dahlström (s) och Åsa Gyberg Karlsson (v) avslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bevilja ansökan om godkännande för enskilt familjedaghem från Lina
Carlström, Lilla Ö:s familjedaghem - ekonomisk förening
att bevilja bidrag till Lilla Ö:s familjedaghem enligt gällande platsbegrepp och
resursfördelningssystem.
___________________
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2008.254 611

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

28 januari 2009

B Karsvall
H Lindgren
S Ohlsson
Rektorer
Intendenter
Akten
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§8
Lyckebyutredningen
Bakgrund
Under hösten 2007 genomfördes en lokalbehovsutredning i Karlskrona kommun
avseende de kommunala skolornas lokalutnyttjande. Utredningens syfte var då att se
över barn- och ungdomsförvaltningens totala lokalbehov och skolstruktur. Barn- och
ungdomsnämnden fattade den 6 december bland annat beslutet att ge förvaltningen i
uppdrag att återkomma med ett förslag kring Lyckebyområdets skolstruktur där
uppdraget är att se över på vilket sätt den kommunala skolstrukturen skall se ut för
att på bästa sätt möta nuvarande och framtida behov. Under utredningstiden har
uppdraget förändrats i sin karaktär att också ta hänsyn till och prioritera behovet av
att tillgodose barnomsorg i såväl Lyckebyområdet som i kommunen som helhet.
Sammanfattning
För Lyckebyområdet föreslås en struktur med ett antal f-5 enheter och en 6-9 enhet.
Detta möjliggör att än mer tydligt knyta an de äldre förskolebarnen mot respektive f5 skola. Därmed optimeras förvaltningens lokalutnyttjande samt stärker
verksamhetshelheten från förskola till förskoleklass och skola. Förvaltningen föreslår
att 25 Mkr anslås till investeringar för Lyckebyområdet under en treårsperiod.
Nuläge
Enhet
Idag
S:a lokalyta (m2)
Lyckebyskolan
f-6
3600
Östra Torp
f-6
3400
Verköskolan
f-3
920
Kättilsmåla
f-5 (f-6 hösten-08)
1400
Spandelstorp
f-5 (f-6 hösten-08)
4700
Vedebyskolan
7-9
9000
Lokalytan avser NTA, dvs ytan där plats av inneväggar är borträknade
Framtid
Skola
Lyckebyskolan
Östra Torp
Verköskolan
Fsk Verkö
Kättilsmåla
Spandelstorp
Vedebyskolan

Framtid

Investeringskostnad

f-5
f-5
f-2, som del
Lyckebyskolan f-5
Fsk 3,5 avd
f-5
f-5
6-9

1 Mkr
av
7 Mkr
5 Mkr
12 Mkr

Hyra/år (kkr)
1700
2600
940
700
3400
4600

Årlig hyra
+9-10%
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Reduceringar av:
Ekebacken 340 kkr
Dbv-lokal i Kronotorp 77 kkr
Fortsatt optimering av Lyckebyskolan
En förutsättning för utvecklingen enligt utredningens förslag är en indelning i f-5 och
6-9 enheter.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att

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

2. att

etablera 3,5 avdelningar förskola på Verkö med paviljong på befintlig
skoltomt samt del av skolan och att Lyckebyskolan och Verköskolan
tillsammans bildar en organisatorisk enhet.

3. att

fördela investeringsmedel om 25 Mkr över tre år enligt förslag.

4. att

bedriva fritidsverksamhet i kommunal regi på Kättilsmåla skola i likhet med
alla andra kommunala skolor.

Reviderade handlingar kommer att sändas ut med utskicket inför barn- och
ungdomsnämndens januarisammanträde, då några smärre ändringar gjorts i
underlaget.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens januarisammanträde.
-------------------------Att-sats 4 utgår.
Yrkanden
Richard Jomshof (sd) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget att-sats 1-3.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att

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

etablera 3,5 avdelningar förskola på Verkö med paviljong på befintlig
skoltomt samt del av skolan och att Lyckebyskolan och Verköskolan
tillsammans bildar en organisatorisk enhet.

3. att fördela investeringsmedel om 25 Mkr över tre år enligt förslag.
______________
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§9
Motion – Kommunal förskola på Verkö
Jörgen Aronsson (s) har lämnat en motion till Karlskrona kommunfullmäktige
angående start av en kommunal förskola Verkö.
Motionären påtalar behovet av förskoleplatser på Verkö. Behovet kopplas bland
annat till den ökade villabebyggelsen i området och han hänvisar till den föräldragrupp som tidigare drivit frågan om en förskola på Verkö.
Motionärens förslag är
att uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att omgående starta en kommunal
förskola på Verkö.
Förslag till svar
I samband med förslaget omkring skolstrukturen i Lyckebyområdet finns också
förslag på en kommunal förskola på Verkö, varigenom motionärens intentioner
behandlas och beslutas i detta ärende.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att till kommunfullmäktige föreslå att motionen härmed är besvarad.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens januarisammanträde.
-------------------------Yrkanden
Patrik Hansson (s) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och bifall till motionen
och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att till kommunfullmäktige föreslå att motionen härmed är besvarad.
_____________
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§ 10
Delegeringsärenden
Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet:
Förordnande av förvaltningschef den 5 januari 2009.

2008.350 023

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig
ledningsresurs 20% vid Sunnadals samverkansområde
under tiden 1 januari till och med den 31 mars 2009.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som rektorsassistent/ledningsresurs 20% vid Rosenholms förskola
under tiden 1 januari till och med den 31 mars 2009.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för arbete som vik rektorsassistent
80% i Lyckeby rektorsområde under tiden 1 januari till
och med den 31 mars 2009.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som rektorsassistent 75% i Trossö samverkansområde under
tiden 1 januari till och med den 31 mars 2009.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig
ledningsresurs 20% vid Nättraby samverkansområde
under tiden 1 januari till och med den 31 mars 2009.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för planerings- och schemaarbeten vid Tullskolan under tiden 1 januari till och
med den 31 mars 2009.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik rektor
i Rödeby rektorsområde under tiden 23 september 2008
till och med den 7 januari 2009.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för arbete som ledningsresurs 50% 2008.5 024
vid Vedebyskolan under tiden 1 januari till och med
den 31 mars 2009.
Beslut om lönetillägg för uppdrag som samordnare vid
Vedebyskolan under tiden 1 januari till och med den
31 mars 2009.

2008.5 024
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Beslut om lönetillägg för särskilt elevuppdrag vid
Vedebyskolan under tiden 1 januari till och med den
31 mars 2009.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för extra arbetsuppgifter och
ansvar som vik ledningsresurs vid Rödeby rektorsområde under tiden 1 oktober till och med den
31 december 2008.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare i Nättraby rektorsområde under tiden 1 januari
till och med den 31 mars 2009.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för arbete som planerare inom
Nättraby rektorsområde under tiden 1 januari till och
med den 31 mars 2009.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för arbete med särskilt stöd till
elev/elever vid Vedebyskolan under tiden 1 januari
till och med den 31 mars 2009.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg under tiden 1 januari till och
med den 10 juni 2009.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som samordningsansvarig för IT inom Lyckeby samverkansområde under tiden 1 januari till och med den 31 mars
2009.

2008.5 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik rektor
i Rödeby rektorsområde under tiden 12 januari till och
med den 10 februari 2009.

2008.5 024

Beviljad ledighet för flicka i år 9 på Jändelskolan under
tiden 15-23 januari 2009.
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 5 i Sunnadalskolans rektorsområde från och med den 9 december
2008 och tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 5 i Sunnadalskolans rektorsområde från och med den 2 december
2008 och tillsvidare.
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Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 6 i Sunnadalskolans rektorsområde från och med den 25 november
2008 och tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 4 i Sunnadalskolans rektorsområde från och med den 25 november
2008 och tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 5 i Sunnadalskolans rektorsområde från och med den 16 december
2008 och tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 8 i Sunnadalskolans rektorsområde från och med den 12 januari
2009 och tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 8 i Sunnadalskolans rektorsområde från och med den 12 januari
2009 och tillsvidare.
Inskrivning av flicka i särskola, mottages från och med
den 7 januari 2009.
Inskrivning av pojke i särskola, mottages ej.
Inskrivning av pojke i särskola, mottages ej.
Inskrivning av pojke i särskola, mottages ej.
Beviljad ledighet för elev i år 4 i Rödebyskolan
under tiden 7-23 januari 2009.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8 i Sunnadalskolans rektorsområde från och med den 5 december
2009 och tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 7 i Sunnadalskolans rektorsområde från och med den 24 november
2009 och tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i Sunnadalskolans rektorsområde från och med den 24 november
2009 och tillsvidare.

2008.5110 606
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Beslut om anpassad studiegång för flicka år 8 i Sunnadalskolans rektorsområde från och med den 1 december
2009 och tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8 i Sunnadalskolans rektorsområde från och med den 28 november
2009 och tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8 i Sunnadalskolans rektorsområde från och med den 4 november
2009 och tillsvidare.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8 i Sunnadalskolans rektorsområde från och med den 4 november
2009 och tillsvidare.
Beviljad ledighet för pojke år 9 i Sunnadalskolans rektorsområde den 18 december 2008.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_______________
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§ 11
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2008.346 042
§ 171
Budget 2009 och plan 2010-2011

Kommunfullmäktige

2008.349 061
§ 175
Taxor för kommunarkivets tjänster

Kommunfullmäktige

2008.348 040
§ 176
Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Kommunstyrelsen

2008.271 042
§8
Budgetuppföljning per 30 november 2008

Kommunstyrelsen:s AU

2008.347 042
§ 118
Kontering av kostnader för förtroendevalda

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2008.326 290
Tillsynsprotokoll Rågrund Skogs- och
Sockermyran, Gullberna

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2008.327 290
Tillsynsprotokoll Rödmyran och
Gulmyran, Gullberna

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2008.328 290
Tillsynsprotokoll Vedeby förskola,
Lyckeby

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2008.329 290
Tillsynsprotokoll Torskors samlingslokal

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2008.330 290
Tillsynsprotokoll Torhamns skola,
Torvikens förskola
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Räddningstjänsten Östra Blekinge

2008.331 290
Tillsynsprotokoll Ängslyckan Knösö

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2008.343 290
Tillsynsprotokoll Baddaren, Rödeby

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2008.344 291
Tillsynsprotokoll Kotten, Klubben,
Harmonigruppen, Rödeby

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2008.345 290
Tillsynsprotokoll Dagbarnvårdarlokal,
Björnligan, Karlskrona

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2009.16 290
Tillsynsprotokoll Näverhatten, Holmsjö

Räddningstjänsten Östra Blekinge

2009.18 290
Tillsynsprotokoll Åvägens

dagbarnvårdarlokal, Nättraby
Räddningstjänsten Östra Blekinge

2009.19 291
Tillsynsprotokoll Amiralitetsskolan

Skolinspektionen

2008.122 631
Svar på ansökan från Karlskrona
Montessorifriskola AB om godkännande av och
rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och en fristående grundskola,
åk 1-9, i Karlskrona kommun

WSP Samhällsbyggnad

Tullskolan, byggnad 1
Uppföljande innemiljömätningar

Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.142 214
2008.336 214
Angående detaljplan för Stora Vörta 1:72,
Nättraby
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.337 214
Angående detaljplan för Verstorp 2:68,
Skärva By
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Till enheten för stöd och
utveckling

2008.352 630
Sammanställning av stödresurser för
enskilda förskolor och fritidshem,
våren 2009

Anders Jacobsson

2009.22 611
Ärende rörande brist på plats i förskola

Engelska skolan
Christine Silveräng
Sara Lindblom

2008.233 042
Brev till ordförande Jan-Olof Petersson
angående resursfördelningen till
Engelska skolan, samt svar från
ordföranden.

Sören Andersson

Skrivelse angående Kättilsmåla skola/
fritidsverksamheten, samt svar från ordföranden.

Anders Blomkvist

Skrivelse angående Kättilsmåla skola/
fritidsverksamheten, samt svar från
ordföranden.

Tom och Annelie Larsson

Skrivelse angående Kättilsmåla skola/
fritidsverksamheten, samt svar från
ordföranden.

Yvonne Larsson

Skrivelse angående Kättilsmåla skola
samt svar från ordföranden.

Ylva och Per Elgström

Skrivelse angående fritidsverksamheten
i Kättilsmåla.

_________
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§ 12
Kurser och konferenser
Eva Karlsson måste få in val av seminarium från de som ska med på Skolriksdagen
i Älvsjö den 24-25 mars.
Resan och hotell är beställt, men anmälan kan inte göras förrän seminarium är valda.
_____________
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§ 13
Övrigt
1.

Skolskjutsverksamheten
Richard Jomshof (sd) frågar om vem som ansvarar för skolskjutsverksamheten
inom särskolan.
Bodil Karsvall, förvaltningschef, svarar på frågan.

2.

Nämndsammanträde ute i verksamheten
Johan Elofsson (m) lämnar önskemål om att nämnden förlägger ett
sammanträde på någon skola, exempelvis Rödebyskolan, under våren.

3.

Anmälan till Skolverket
Anja Eklund, kvalitetschef, informerar om elevärendet som anmälts till
Skolverket.

4.

Förintelsens Dag
Bodil Karsvall, förvaltningschef, informerar om Förintelsens minnesdag
den 27 januari 2009 på Porslinan. Många duktiga ungdomar medverkade.
Alla skolor för äldre elever var representerade.

Bodil framför ett stort tack till all personal som arbetat med denna
manifestation.
_______________

Budget för
ökad rättvisa
Socialdemokraternas förslag med
anledning av barn- och ungdomsnämndens internbudget 2009

1

Socialdemokratiska gruppen i barn- och ungdomsnämnden
januari 2009

Barn- och ungdomsnämnden

Internbudget för barn- och ungdomsnämnden 2009
Bakgrund
Vintern 2009 är en orolig tid. Den ekonomiska krisen har lett till att många känner en stor oro
för sin framtid. Mämi.i.skor är rädda att förlora sitt jobb och därigenom möjligheten att förverkliga just sina att drömmar om framtiden. De vuxnas oro påverkar också barnens vardag.
Det är därför viktigt att barn, och ungdomsnärnnden kan erbjuda en trygg och kvalitativ verksamhet inom såväl förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och särskola.
Samtidigt har vi en moderatledd regering som, istället för att investera i jobb och välfärd, sänker skatterna för de rikaste. När den moderatledda regeringen tillträdde skulle man minska
utanförskapet. Resultatet blev tvärt om, utanförskapet kan inte brytas av ett ovanförskap. I
dessa dagar kan vi bevittna en gigantisk omfördelning från offentlig konsumtion till privat
konsumtion. Effekterna av den moderatledda regeringens politik kan vi se i den av förvaltningen föreslagna resursfördelningen till rektorsområdena. Eftersom regeringen Reinfeldt
vägrar att investera i välfärden blir det betydligt mindre resurser till förskolan och grundskolan i såväl Karlskrona som alla andra kommuner i landet. Rektorernas uppgift 2009 blir mer
än tuff för att klara av den så viktiga uppgiften att ge våra barn och ungdomar en bra start i
livet. Åtni.i.nstone 20 heltidstjänster måste sparas inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde.
Vi är ett parti som är vana att ta ansvar, även när det blåser snålt. Detta är bakgrunden till att
vi, på kommunledningsnivå, inte bara samtalat utan också träffat en bred blocköverskridande
överenskommelse om Karlskrona kommuns budget för 2009. Vi har gjort det för att vi vill ta
ansvar för Karlskrona och dess invånares framtid. Trots detta kommer den socialdemokratiska
gruppen att föreslå ett antal förändringar i förslaget till internbudget för barn- och ungdomsförvaltningen 2009.
SAL SA
Från basresursen görs ett avdrag för den s.k SALSA-potten som sedan fördelas ut till verksamheterna utifrån de tre bakgrw1dsfaktorer som bildar SALSA-modell vid Skolverket samt
utifrån kriteriet försörjningsstöd. Förändringen som sker från och med 2009 att alla verksan1heter, både kommunala och fristående/enskilda omfattas av denna fördelning tycker vi socialdemokrater är bra. Däremot stödjer vi inte förvaltningens förslag att SALSA-potten på 25 mkr
behålls oförändrad även under 2009. Vi föreslår att SALSA-potten räknas upp med 10 %
2009, dvs. 2,5 mkr.

Socialdemola·aterna föreslår
Att

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

2

Barnskötare/förskollärare
I förslaget kan man läsa följande:
"Med hänvisning till förskolejämförelsen i 3KVH-gruppen vill förvaltningen medverka i en
förändring avseende andelen förskollärare inom förskolan. Detta kan ske genom att vi vid
avgångar prövar åter besättning med högskoleutbildad personal. "
Denna fråga har diskuterats flera gånger i nämnden. Nämnden har ett "handslag/policy" med
Kommunal om en princip för denna fråga. "Handslaget/policyn" innebär att såväl barnskötare
som förskollärare är viktiga i kommunens förskolor och fritidshem. Vi socialdemokrater tycker "handslaget" är bra och ska gälla även fortsättningsvis och framöver. Vi tror att det är en
stor fördel om flera olika kompetenser och erfarenheter verkar i förskolan.
Socialdemokraterna föreslår

Att

Att

följande text stryks ur interbudgetdokumentet; "Med hänvisning till förskolejämförelsen i 3KVH-gruppen vill förvaltningen medverka i en förändring avse. ende andelen för skollärare inom förskolan. Detta kan ske genom att vi vid avgångar prövar återbesättning med högskoleutbildad personal. "
den personalpolicy som idag finns på barn- och ungdomsförvaltningen bibehålls
med barnskötare/förskollärare. Vi anser att båda yrkesrollerna är viktiga i kommunens förskolor och fritidshem. De olika kompetenserna kompletterar varandra på ett utmärkt sätt

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

Att

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

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

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

Säljö barnkoloni
Säljö barnkolonis framtid har handlagts med vänster armbåge av den styrande femklövern.
Turerna om kolonins framtid har varit oändliga. Ena dagen ska kolonin läggas ner, nästa dag
ska kolonin bedrivas i annan form, nästa dag ska koloniverksamheten handlas upp osv. osv ....
Vi socialdemokrater har haft en rak och tydlig uppfattning hela tiden. Vi tror på verksamheten
och dess framtid. Vi har argumenterat och förhandlat om 1 mkr i tillskott till nämnden för just
Säljö barnkoloni. Fulhnäktige har tillskjutit nämnden 1 mkr till Säljö för att man ska kunna
driva verksamheten vidare i samma omfattning och form som tidigare.
Femklövern har nu bestämt sig för att handla upp koloniverksamheten 2009. Självklart skulle
nämnden ha fattat beslut om eventuell upphandling av kolonin. Nämnden har förts bakom
ljuset och ställs inför fullbordat faktum. Vi tycker det är fel eftersom det blir kort tid för anställningsförfarande, antagning mm. Vi menar att förvaltningen ska hitta en praktisk lösning
·denna säsong; sen kan det bli aktuellt med upphandling i god tid inför 2010.

Socialdemokraterna föreslår
Att

omedelbart avbryta upphandlingen av Säljö barnkoloni 2009

Att

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

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

skolpliktsavdraget även under 2009 ska vara 10 %.

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

Att

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

Att

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

FÖRSLAG TILL BESLUT

Socialdemokraterna föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta:
att

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

att

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

att

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

att

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

att

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

att

omedelbart avbryta upphandlingen av Säljö barnkoloni 2009

att

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

att

skolpliktsavdraget även under 2009 ska vara 10 %

att

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

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

att

fördelningen inom budgetposten "förvaltningsgemensamma kostnader" uuderställs nämndens prövning

Patrik Hansson
gruppledare socialdemokraterna i BUN
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25 februari 2009

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 25 februari 2009
§ 14

Aktuell information
- Tillsynsbesök på enskilda förskolor och fritidshem hösten 2008
- Kvalitetsredovisning 2008
- Huvudmannaskap gymnasiesärskolan/särvux
- Tullskolan
- Administration och ledning

§ 15

Remiss – Förslag till rehabiliteringspolicy

§ 16

Ansökan om tillstånd till enskilt fritidshem, Kättilsmåla – Tant Grön

§ 17

Ansökan om bidrag till enskilt fritidshem, Kättilsmåla – Tant Grön

§ 18

Utredning – Särskola i utveckling

§ 19

Delegeringsärenden

§ 20

Meddelanden

§ 21

Kurser/konferenser

§ 22

Övrigt

1

25 februari 2009

2

Plats och tid

Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona, lokal Freden
kl 08.30 – 12.00

Beslutande

Jan-Olof Petersson (FP)
ordförande
Johan Elofsson (M)
1:e vice ordförande
Patrik Hansson (S)
2:e vice ordförande
Birgitta Gamelius (M)
Patrik Magnusson (M)
Anna Ekström (FP)
fr o m § 15 föredragningen, kl. 09.30
Pernilla Persson (C)
fr o m § 15 föredragningen, kl. 08.40
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)
Jeanette Pettersson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Roland Andréasson (S)
t o m föredragningen, kl. 11.30
Lisbeth Bengtsson (S)
Richard Jomshof (SD)
Åsa Gyberg Karlsson (V)

Tjänstgörande ersättare

Eva Ottosson (M)
Margareta Olin Mattson (C)
Eva Henningsson (S)

§ 14 föredragningen

Eva Ottosson (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Margareta Olin Mattsson (C)
Eva Henningsson (S)
Siv Holmberg (S)
Helene Gustafsson (S)

fr o m § 15 föredragningen

Bodil Karsvall
Henrik Lindgren
Anja Eklund
Lena Dehlin
Eva Karlsson

barn- och ungdomschef
verksamhetschef för skola/fritidshem
kvalitetschef
personalspecialist
nämndsekreterare

Ersättare

Tjänstemän

§ 14 föredragningen
beslutssammanträdet

fr o m § 15 föredragningen
föredragdragningen

25 februari 2009

Utses att justera Patrik Magnusson (M)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 2 mars 2009
Paragrafer 14-22
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 2 mars.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare
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25 februari 2009
A Eklund
A Ottosson
Akten

4

2008.286 630

§ 14
Aktuell information
1.

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

25 februari 2009

A Eklund
B Karsvall
Rapport
Akten
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2009.63 619

forts § 14
2.

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

25 februari 2009

B Karsvall
A Eklund
Rektorer särskolan
Akten
forts § 14
3.
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2008.176 617

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

25 februari 2009
H Lindgren
B Karsvall
Akten

7

2009.52 291

forts § 14
4. Tullskolan
Verksamhetschef Henrik Lindgren ger information och redogörelse för de tre
alternativ som finns avseende verksamheterna på Tullskolan.
1. Verksamhetens bedrivande i befintliga lokaler
2. Verksamhetens bedrivande på Wämöskolan
3. Verksamhetens bedrivande på nyetablerad plats
För verksamhetens del och för att kunna ge elever och föräldrar/vårdnadshavare
visshet om ett långsiktigt alternativ kan det inte nog understrykas behovet av ett
beslut i frågan om Tullens verksamheter. För att arbeta vidare och göra ett
underlag för beslut behöver det tas ställning till om särskola skall tänkas in på
Wämöskolan eller ej och om Kajutans förskoleavdelningar skall tänkas in på
Tullskolans befintliga område. Vidare behöver diskuteras om uppskattningen
70% av eleverna i upptagningsområdet till kommunal verksamhet kan gälla som
riktmärke för vidare volymplanering.
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår vidare att projekteringsmedel sedan
avsetts för att ge två tydliga alternativ i Tullskolans befintliga lokaler och
Wämöskolan.
Ordförande tackar Henrik Lindgren för en bra redogörelse.
Diskussionerna fortsätter i partigrupperna.
Intentionerna är att beslut kan tas innan sommaren 2009 om vilket alternativ
barn- och ungdomsförvaltningen kan arbeta vidare med.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________

25 februari 2009

B Karsvall
Akten

8

2008.177 001

forts § 14
5. Administration och ledning
Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om organisationsförändringen för
ledning och administration i barn- och ungdomsförvaltningen.
Under ett antal år har det skett en utveckling inom barn- och ungdomsnämndens
verksamhetsområde som gör att det idag finns ett behov av att anpassa ledningen
och administrationen till 2009 års förutsättningar.
Idag har 1190 elever valt att gå i friskola och antalet förväntas öka ytterligare
2009. Detta gör att antalet elever inom den kommunala skolan är färre än tidigare.
Samtidigt har det även skett demografiska förändringar som gör att antalet elever
framförallt inom år 6-9 har minskat ytterligare.
Antalet förskolor har under motsvarande period ökat, både i kommunal regi och i
enskild regi.
Kommunen tog under 2008 beslutet att införa serviceförvaltning dit all kosthantering förs. Detta innebär att all ledning och administration av kökshantering
överförs till den centrala serviceförvaltningen från och med halvåret 2009.
Till serviceförvaltningen överförs även all lönehantering vilket påverkar
administrationen ute i områdena.
Särskolan berörs inte av organisationsförändringen. Där pågår en separat
utredning – Särskola i utveckling.
Verksamheten är indelad i fem område, varje område har en rektor med områdesansvar. Rektorerna kommer att vara placerade nära verksamheten.
Det kommer att finnas rektorer för grundskolan och rektorer för förskolan.
Rektorsuppdragen minskar något på grundskolan medan uppdragen för rektorer
på förskolan ökar.
Alla som idag har uppdrag som rektorer på barn- och ungdomsförvaltningen får
lämna in intresseanmälningar till tre tjänster.
Eftersom det finns pensionsavgångar bland rektorerna under 2009 kommer några
tjänster att utannonseras.
Nämnden kommer att involveras när nyrekryteringen påbörjas.
Information har lämnats fortlöpande till alla berörda. De fackliga förbunden har
informerats och förhandlingar har förts med de berörda fackförbunden.
Ordförande tackar för informationen.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________

25 februari 2009
B Karsvall
L Dehlin
Kommunledn.förv
Akten
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2009.20 026

§ 15
Remiss – Förslag till rehabiliteringspolicy
Karlskrona kommuns personalenhet genomför sedan en tid tillbaka revideringar av
befintliga policies samt kompletteringar på de områden där policies saknas.
Karlskrona kommun ska skapa friska arbetsplatser och arbeta för att motverka
olycksfall, ohälsa och arbetsrelaterade sjukdomar. Insatser som främjar hälsan ska
uppmuntras.
Rehabiliteringsarbetet ska på ett fullgott sätt uppfylla de krav som lagar och
förordningar föreskriver. Som en vägledning i detta arbete finns Karlskrona
kommuns rehabiliteringshandbok ”På rätt väg” innehållande bland annat
kommunens rehabiliteringsrutin. Rehabiliteringsarbetet ska vara en naturlig del i det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
Hela rehabiliteringsprocessen, möten, åtgärder etcetera ska kontinuerligt nedtecknas
i kommunens dokument ”Rehabiliterings- och omplaceringsdokument”. Syftet med
dokumentationen är att strukturera och kvalitetssäkra arbetet med den arbetsinriktade rehabiliteringen. Dokumentationen i rehabiliteringsärenden är oerhört
viktig eftersom den är underlag för beslut.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att anta förslag till rehabiliteringsplan för Karlskrona kommun.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt tjänstemannaförslaget.
---------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra gällande förslag till rehabiliteringspolicy för Karlskrona kommun.
______________

25 februari 2009

Tant Grön
A Ottosson
Akten
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2009.33 630

§ 16
Ansökan om tillstånd till enskilt fritidshem, Kättilsmåla – Tant Grön AB
Bakgrund
Tant Grön AB är huvudman för Kättilsmåla fritidshemmet som startade 1992.
Verksamheten har reglerats av avtal som kontinuerligt förnyats. Tant Grön AB består
förutom av fritidshemmet i Kättilsmåla av Musikugglans friskola och fritidshem,
förskola på Campus Blå Port i Kättilsmåla samt på Skärva.
Tillstånd
Från och med den 1 juli 2006 ändrades skollagens kapitel 2 a 13, 14 och 17 §§
avseende etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem.
För att anpassa handläggning och beslutsfattande till skollagens ändringar beslutade
barn- och ungdomsnämnden den 28 augusti 2006, § 79, vad som ska gälla vid
tillståndsgivning och vid beslut om bidrag.
Mot bakgrund av ändringar i skollagen och i kombination med att avtalet för
Kättilsmåla fritidshem upphör ansöker Tant Grön AB om tillstånd att bedriva enskilt
fritidshem. Fritidshemmet består av en avdelning med barn i åldrarna 6 -12 år.
Enligt skollagen kap 2a 14§ ska kommunen bevilja tillstånd till enskilt fritidshem om
verksamheten uppfyller
1. kraven på god kvalitet och säkerhet, och
2. de krav som anges i 3 §.
Fritidshemmet är sedan januari 2008 inrymt i Kättilsmåla skolas lokaler och har även
tillgång till förskolans ateljé, matsal och gymnastiksal. Enligt uppgift från Tant Grön
ska fritidshemmet flytta till egna lokaler inför höstterminen 2009.
Bedömning av ansökan
Läroplanen för grundskolan (Lpo 94) ligger till grund för Tant Grön AB:s ansökan,
som bedöms svara mot de krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen (2a
kap 14 §).
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja Tant Grön AB tillstånd att bedriva fritidshem i Kättilsmåla.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens februarisammanträde.
------------------

25 februari 2009

forts § 16
Yrkande
Johan Elofsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bevilja Tant Grön AB tillstånd att bedriva fritidshem i Kättilsmåla.
____________
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25 februari 2009

Tant Grön
S Petersson
Akten
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2009.33 630

§ 17
Ansökan om bidrag till enskilt fritidshem, Kättilsmåla – Tant Grön AB
Tant Grön AB har i skrivelse den 2 februari 2009 till barn- och ungdomsförvaltningen ansökt om bidrag till fortsatt drift av sin fritidshemsverksamhet i
Kättilsmåla.
Tant Grön AB bedriver fritidshemsverksamhet på i Kättilsmåla enligt avtal med
barn- och ungdomsnämnden. Avtalet gick ut den 31 december 2008 och med
anledning av detta söks bidrag för fortsatt verksamhet. I budget finns medel avsatt
för denna verksamhet.
Tillstånd att bedriva fritidsverksamhet söks av Tant Grön AB i separat ärende.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja verksamhetsbidrag till Tant Grön AB från och med den 1 januari 2009.
Bidragen beviljas i enlighet med de av nämnden beslutade bidragsnivåer och kan,
efter politiska beslut, komma att förändras.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens februarisammanträde.
-----------------Yrkande
Johan Elofsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslut
Barn och ungdomsnämnden beslutar
att bevilja verksamhetsbidrag till Tant Grön AB från och med den 1 januari 2009.
Bidragen beviljas i enlighet med de av nämnden beslutade bidragsnivåer och
kan, efter politiska beslut, komma att förändras.
_______________

25 februari 2009
B Karsvall
A Eklund
Akten

2009.51 617

§ 18
Utredning – Särskola i utveckling
Ärendet utgår.

13
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§ 19
Delegeringsärenden
Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet:
AU-beslut § 13 Bokslut/årsredovisning 2008

2007.306 042

AU-beslut § 18 Uppskjuten skolstart

2009.40 S 606

Beslut om lönetillägg för uppdrag som vik
studie- och yrkesvägledare vid särskolan under
tiden 14 januari till och med den 31 mars 2009.

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vaktmästare
25% vid Aspö skola under tiden 1 januari till och med
den 31 december 2009.

2009.1 024

Beslut om ny lön för rektor i Lyckebyområdet från och
med den 1 augusti 2008.

2009.34 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som samordnings- 2009.1 024
ansvarig för IT inom Lyckeby samverkansområdet under
tiden 1 januari till och med den 31 mars 2009.
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik rektor i
Rödeby rektorsområde under tiden 10 februari till och
med den 3 mars.

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring i hörselklass vid
Vedebyskolan under tiden 19 januari till och med den
31 mars 2009.

2009.1 024

Beviljad ledighet för pojke i år 4 i Nättraby rektorsområde under tiden 24 februari till och med den
12 mars.
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 vid
Jändelskolan från och med den 21 januari 2009.
Beviljad ledighet för flicka i år 9 i Jämjö västra
rektorsområde under tiden 26 februari till och med
den 13 mars 2009.
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Beviljad ledighet för flicka i år 6 i Jämjö västra
rektorsområde under tiden 26 februari till och med
den 13 mars 2009.
Beviljad ledighet för pojke i år 1 i Jämjö östra
rektorsområde under tiden 2-6 februari 2009.
Beviljad ledighet för flicka år 1 i Nättraby rektorsområde
för tiden 9 januari till och med den 16 januari samt
9 mars till och med den 13 mars 2009.
Inskrivning av flicka i särskolan från och med
den 7 januari 2009.

2008/8028

Beslut om anställning av specialpedagog från och
med den 7 januari till och med den 30 april 2009.

2008/8038

Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 8 i
Vedeby rektorsområde under tiden 8-16 januari 2009
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 8 från
och med den 5 december 2008.
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 8 från
och med den 8 december 2008.
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 från
och med den 13 december 2008.
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9 i
Jändelskolan från och med den 30 januari 2009.

2009/4017

Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9 i
Jändelskolan från och med den 30 januari 2009.

2009/4017

Beviljad ledighet för elev i år 4 i Rödebyskolan
under tiden 13 januari till och med den 28 januari 2009

2009.5001 606

Beviljad ledighet för elev i år 3 i Holmsjö skola under
tiden 9 mars och med den 12 mars 2009.

2009.5003 606

Beviljad ledighet för elev i år 5 i Holmsjö skola under
tiden 9 mars och med den 12 mars 2009.

2009.5004 606
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Beviljad ledighet för elev i år 8 i Rödebyskolan från
och med den 27 april till och med den 19 maj 2009

2009.5007 606

Anpassad studiegång för flicka i år 8 i Rödebyskolan
2009.5008 606
från och med den 26 januari till och med den 13 februari
2009.
Anpassad studiegång för pojke i år 9 i Rödebyskolan
från och med den 5 december 2008 och tills vidare.

2009.5011 606

Anpassad studiegång för pojke i år 9 i Rödebyskolan
från och med den 26 januari 2009 och tills vidare.

2009.5012 606

Beviljad ledighet för flicka i år 9 i Jändelskolan
under tiden 3-11 februari 2009.

2009.4015

Anmälan om ej uppfyllande av skolplikten för
flicka i år 6 i Spandelstorps rektorsområde.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_______________

25 februari 2009
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§ 20
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2009.55 042
§ 46
Anvisningar för uppföljning 2009

Kommunstyrelsen

2008.346 042
§ 72
Fördelning av kommunstyrelsens
finansieringsposter i Budget/Plan för
åren 2009-2011

Kommunstyrelsen:s AU

2008.333 290
§ 20
Projekteringstillstånd för ny förskola i Jämjö

Serviceförvaltningen
Kommunhälsan

2009.28 026
Utnyttjad företagshälsovård år 2008

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2009.46 291
Godkännande av livsmedelsanläggning
med förbehåll, Torhamns skola

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2009.47 291
Godkännande av livsmedelsanläggning
med förbehåll, Jämjö Kyrkskola

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2009.48 291
Godkännande av livsmedelsanläggning
med förbehåll, Östra Torpskolan

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2009.49 291
Registrering av livsmedelsanläggning,
Ramdala skola

Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.341 214
Angående detaljplan för Hasslö 9:134,
Varvet
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.285 244
Angående detaljplan för Hasslö 7:135,
parhus

25 februari 2009
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Länsrätten i Blekinge län

2008.233 042
Anmodan, laglighetsprövning enligt
kommunallagen.
Mats Olsson och Karl-Olof Nilsson

Från föräldrar i Kättilsmåla

2009.26 630
Namnlistor mot kommunalisering av
fritidsverksamheten i Kättilsmåla

_______________
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§ 21
Kurser och konferenser
Inga nya kurser eller konferenserbjudande har inkommit.
_____________

19

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

22 april 2009

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 22 april 2009
§ 23

Aktuell information
- Olycksfallsstatistik 2006, 2007 och 2008
- Hygien i förskolan
- Lokalsamordning - avrapportering
- Redogörelse av ekonomisk tilldelning avseende fritidshem 2009
- Ekonomiskt läge 2009
- Skolvalet
- Skolriksdagen - avrapportering

§ 24

Budgetuppföljning februari 2009

§ 25

Avgift vid särskilt anordnad prövning i grundskolan

§ 26

Lokalhyra för externa förhyrare – ideella föreningar

§ 27

Medborgarförslag – Sturköskolans upptagningsområde med rätt till
kostnadsfri skolskjuts utökas

§ 28

Överklagande budget 2009

§ 29

Tjänstetillsättning – rektorer

§ 30

Delegeringsärenden

§ 31

Meddelanden

§ 32

Kurser/konferenser

§ 33

Övrigt

1

22 april 2009

Plats och tid

Gullberna Park, Karlskrona kompetenscenter, lokal Oscarsvärn
kl 08.30 – 12.30

Beslutande

Jan-Olof Petersson (FP)
ordförande
Johan Elofsson (M)
1:e vice ordförande
Patrik Hansson (S)
2:e vice ordförande
Birgitta Gamelius (M)
Patrik Magnusson (M)
Anna Ekström (FP)
Pernilla Persson (C)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)
Jeanette Pettersson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Roland Andréasson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åsa Gyberg Karlsson (V)

Tjänstgörande ersättare

Eva Henningsson (S)

Ersättare

Eva Ottosson (M)
Åsa Thelning (FP)
Margareta Olin Mattsson (C)
Bo Svensson (S)
Siv Holmberg (S)
Helene Gustafsson (S)

Tjänstemän

Bodil Karsvall
Henrik Lindgren
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Anja Eklund
Eva Karlsson

2

föredragning t o m 11.15

barn- och ungdomschef
verksamhetschef för skola/fritidshem
verksamhetschef för förskola
chefsekonom
kvalitetschef
nämndsekreterare

22 april 2009

Utses att justera Åsa Gyberg-Karlsson
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli den 29 april 2009
Paragrafer 23-33
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 30 april.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

3

22 april 2009
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§ 23
Aktuell information
1.

Olycksfallsstatistik 2006, 2007 och 2008
Information gavs på barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott.
Informationspunkten styrks från barn- och ungdomsnämndens föredragningslista.
_____________

22 april 2009

S Ohlsson

5

.

forts § 23
2.

Hygien i förskolan
Projektet ”Hygien i förskolan” är initierat av Socialstyrelsen. Barn som går på
förskola har mer infektioner, framförallt luftvägsinfektioner, än barn som vistas
hemma. Med projektet vill Socialstyrelsen förebygga och minska
smittspridning i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken.
Målet med projektet ska leda till:
• ökade kunskaper om hygien och smittskydd för kommunens miljöinspektörer
• ökade kunskaper för miljökontoren om förskolornas egenkontroll enligt
miljöbalken
• ökade kunskaper om hygien och smittskydd på förskolorna
Projektet fokuserar på förskolornas ansvar för egenkontroll vad gäller hygien
och smittskydd, samt övergripande om städning.
Projektet genomförs i samarbete mellan kommunernas miljöförvaltningar och
landstingens smittskyddsenheter.
Karlskrona kommuns miljöavdelning har tackat ja till att medverka i projektet.
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer indirekt att bli berörda.
Miljöinspektörerna gör inspektioner under våren som protokollförs.
Samtliga rektorer på förskolorna kommer att få en inspektion. Tanken är att
sedan sprida information och kunskap vidare till områdets samtliga förskolor.
Alla enskilda förskolor kommer också att vara med.
En introduktionsdag med information och föreläsningar av smittskyddssköterska och barnhälsovårdsläkare har ägt rum. Alla föräldrar på berörda
förskolor ska få veta att projektet startar. Statistik på barnens sjukfrånvaro
kommer att föras under ett par månader 2009 och kommer sedan att jämföras
med samma period 2010.
Projektet som är nationellt startade vid årsskiftet och varar under hela 2009.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_____________

22 april 2009

Akten

6

2007.384 611
forts § 23

3.

Lokalsamordning – avrapportering
Förvaltningen arbetar med en rad olika åtgärder för att samordna lokalerna ute i
verksamheterna.
Förvaltningschef Bodil Karsvall redovisar vad som är på gång och vilka lokaler
som redan är uppsagda.
Utöver detta kommer kraven från genomförandegruppen.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_____________

22 april 2009

S Petersson
Akten

7

2008.233 042
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4.

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

Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_____________

22 april 2009

S Petersson
Akten

8

2008.233 042
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5.

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

Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
_____________

22 april 2009

H Lindgren
I Skottén
Akten

9

2009.97 611

forts § 23
6.

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

22 april 2009

10
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7.

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

22 april 2009

Kommunstyrelsen
S Petersson
Akten

11

2008.233 042

§ 24
Budgetuppföljning februari 2009
Allmänt
Driftbudgeten omsluter för närvarande
• varav kommunbidrag
• övriga externa och interna intäkter

1 033 Mkr
917.6 Mkr
115,4Mkr

Internbudget/Resursfördelning 2009
Under 2009 används en modifierad resursfördelningsmodell av den modell som togs
fram till budget 2005. Modellen tar sin utgångspunkt i principen lika villkor och
grunden är en Basresurs som är lika för kommunal och enskild verksamhet. I 2009
års modell omfattas även de fristående verksamheterna av det såkallade Salsabidraget om 25 Mkr och är en omfördelning utifrån de tre ”Salsa”-kriterier som
Skolverket satt upp samt försörjningsstöd.
Inom förskoleverksamheten används modellen från 2008 med platser som
fördelningsmodell och från 2009 införs denna modell även inom fritidsverksamheten.
För barnomsorgen följs producerade platser upp månadsvis och regleras ekonomiskt
per tertial. Justeringar görs också för att kompensera för de löneökningar som
kommer under året.
För 2009 har en reserv om 9 Mkr budgeterats.
Prognos för 2009
+- 0 Mkr
Att göra en bra prognos för hela verksamheten redan efter två månader är oerhört
svårt. Det finns osäkerhetsfaktorer under 2009 vilket gör att årets första prognos blir
ytterst preliminär. Osäkerhetsfaktorerna är flera och för att nämna några så är t ex
överlämningen av köksverksamheten till serviceförvaltningen och besparingar inom
lokalverksamheten sådana faktorer. Andra faktorer som gör årets ekonomiska utfall
svårprognostiserat är det interna sparkravet. Den genomgång som skett med
områdesansvariga rektorer ger indikationer från områdena på att förvaltningen kan få
svårigheter att uppnå ett nollresultat mot budget. Prognosen grundar sig mycket på
vad som framkommit i samband med internbudgetarbetet inför 2009 samt analys av
bokslutet för år 2008 men är som sagt tidigare väldigt osäker.
Verksamhetsmål
När det gäller målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall
ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum beslöt
fullmäktige att redovisning skulle ske utifrån att barnen stått i kö längre än tre
månader och detta klarar nämnden av att hålla per februari månad.

22 april 2009
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När det gäller målsättningen för år 9, att andelen elever i år 9 som är behöriga
till fortsatta studier på gymnasiet skall ha ökat från 89 % (2007) till 93 % 2009,
kan inte detta redovisas förrän efter vårterminens avslut och kommer därför att
redovisas i samband med nämndens delårsbokslut i augusti.
Investeringsbudget
Investeringsbudgeten är på totalt 7,0 Mkr. Av detta är 0,5 Mkr för den
utbyggnad som planeras inom den kommunala förskolan under 2009
Bokfört utfall per februari är 200 tkr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna budgetuppföljning för januari – februari 2009 och
överlämna den till kommunstyrelsen.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens aprilsammanträde den 22 april 2009.
-----------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna budgetuppföljning för januari – februari 2009 och
överlämna den till kommunstyrelsen.
______________

22 april 2009

A Eklund
A Ottosson
Rektorer
Adm cent
Akten

13

2009.116 609

§ 25
Avgift vid särskilt anordnad prövning i grundskolan
Anja Eklund, kvalitetschef, föredrar för ärendet
Den som redan har ett slutbetyg från grundskolan har efter prövning i ett eller flera
ämnen eller ämnesblock rätt att få ett nytt slutbetyg. Rätten att pröva gäller gentemot
målen för årskurs 9. Det finns således inte någon rätt att pröva för de betyg som sätts
terminsvis årskurs 8 och hösten i årskurs 9.
Grundskolan har därmed möjlighet att utfärda ett nytt slutbetyg efter det att en elev
förbättrat sina betyg genom prövning. Det nya slutbetyget utfärdas av rektor på den
grundskola där prövningen genomförs. (Grf 7 kap 17 §)
Enligt skollagen 15 kap 6§ har huvudmannen för utbildningen rätt att ta ut avgift för
den som vill gå igenom särskilt anordnad prövning i grundskolan med högst 500
kronor. (SFS 1991:1124)
Avgift får inte tas ut vid prövning för den som gått ut grundskolan och inte uppnått
kursplanens mål för det nionde skolåret i det ämne prövningen gäller.
Förslag till beslut
Frågan om avgift vid särskilt anordnad prövning har åter aktualiserats, då vissa
skolor har ett ökat antal elever som vill höja sitt slutbetyg. Varje enskilt
prövningstillfälle innebär, förutom tidsåtgången för själva prövningen, att lärartid
måste avsättas till för- och efterarbete. För att till viss del kompensera skolorna för de
kostnader som uppstår när prövningar anordnas föreslås att avgift tas ut med 500
kronor per prövningstillfälle.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

fastslå att en avgift med 500 kronor per prövningstillfälle ska tas ut vid särskilt
anordnad prövning i enlighet med vad grundskoleförordningen medger.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens aprilsammanträde den 22 april 2009.
--------------Yrkande
Roland Andréasson (S) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget.
Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar avslag på tjäntemannaförslaget.
Johan Elofsson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.

22 april 2009
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Proposition
Ordförande ställer proposition på Roland Andréassons och Åsa Gyberg-Karlssons
avslagsyrkande mot Johan Elofssons bifallsyrkande och finner Johan Elofssons
yrkande som antaget.
Votering
Votering begärs. Nämnden godkänner följande voteringsproposition.
Den som stöder Johans bifallsyrkande röstar ja. Den som stöder Rolands och Åsas
avslagsyrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta Gamelius
(M), Patrik Magnusson (M), Anna Ekström (FP), Pernilla Persson (C) samt Thomas
Brindefalk-Knutsson (KD).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström
(S), Roland Andréasson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt
Eva Henningsson (S).
Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster och 7 nej-röster, med ordförandes
röst som utslagsröst, beslutat enligt Johan Elofssons yrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

fastslå att en avgift med 500 kronor per prövningstillfälle ska tas ut vid särskilt
anordnad prövning i enlighet med vad grundskoleförordningen medger.

Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström (S),
Roland Andréasson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt
Eva Henningsson (S) reserverar sig.
______________

22 april 2009

Kommunfullmäktige
S Petersson
Rektorer
Adm cent
Akten
§ 26
Lokalhyra för externa förhyrare – ideella föreningar
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Barn- och ungdomsförvaltningen har på uppdrag av nämnden gjort en översyn av
priser och regler vid uthyrning av skollokaler.
Vid en upplåtelse av lokal måste följande faktorer tas hänsyn till:
- kvadratmeterhyra
- biytor som korridorer, toaletter, grupprum mm
- utrustning i lokalen
- normalt slitage av inventarier
- städkostnader
- förbrukningsmaterial
- utnyttjande under skoltid
Vid en sammanvägning av ovanstående faktorer finner förvaltningen
det skäligt med följande hyra per timme.
Ideella föreningar
Klassrum
Specialsal
Idrottshall
Matsal

75 kronor/timme
75 kronor/timme
150 kronor/timme
150 kronor/timme

Studieförbund och pensionärsorganisationer likställs med ideella föreningar.
Idrottshallarna hyrs endast ut vardagar 08.00-16.00 under sep - maj.
Uthyrning av lokaler sker endast i mån av ledig tid.
Uthyrning av Aula sker i samråd med ansvarig rektor.
Vid onormalt slitage, vid behov av extra städning, övriga personalinsatser (t ex
vaktmästeri, städ och IT) samt för utrustning utöver den för resp lokal normala har
rektor rätt att debitera faktisk kostnad.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

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

Arbetsutskottet föreslår att ändringen ska gälla från den 1 augusti 2009.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens aprilsammanträde den 22 april 2009.
------------------

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

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

22 april 2009

Kommunfullmäktige
H Lindgren
C-U Persson
Akten

17

2009.88 623

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

föreslå kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt tjänstemannaförslaget.
--------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.
____________

22 april 2009

Länsrätten
Berörda
B Karsvall
S Petersson
Akten

18

2008.233 042

§ 28
Överklagande - Budget 2009
Barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona kommun har av Länsrätten i Blekinge län
blivit anmodade att yttra sig i målnr 161-09
Bakgrund
Inför budgetåret 2009 bestämde barn- och ungdomsförvaltningen att
resurstilldelningen skulle förändras. Orsaken till förändringen var att man från
regeringshåll hade tillsatt en utredning om de fristående skolornas bidrag ”Offentliga
bidrag lika villkor”. Det första betänkandet kom i början på 2008, SOU 2008:8, och
det andra betänkandet kom i december 2008, SOU 2008:122.
Förvaltningen beslutade sig för att bygga sin resurstilldelning på principen som
beskrivs av Fredrik Forsman i dessa utredningar. Utredningarna ligger som grund till
det förslag som med all sannolikhet kommer att vara en verklighet 2010. ( se
lagrådsremiss).
Barn- och ungdomsförvaltningen ville på detta sätt ligga lite före regeringsbeslutet
och göra en anpassning, till viss del, redan inför budgetåret 2009.
Sammanfattning
Barn- och ungdomsnämnden tog 2009-01-28 § 2 beslut om 2009 års internbudget.
Denna internbudget bygger till stora delar på den utredning om ”Offentliga bidrag på
lika villkor” som överlämnades till regeringen i december 2008 och som regeringen,
efter viss omarbetning, överlämnade till lagrådet på remiss i februari 2009 som ett
förslag till skollagsändring. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli
2009 med tillämpning från kalenderåret 2010.
I korthet så innebär lagförslaget en konkret modell för hur bidragen till de fristående
verksamheterna skall räknas fram. En för de allra flesta kommuner efterlängtad
modell.
Barn- och ungdomsnämnden har med sin internbudget för 2009 försökt att anpassa
sig till det nya regelverk som kommer. Detta har, tillsammans med de sparkrav som
finns för Karlskrona kommun i sin helhet, inneburit en delvis förändrad
resursfördelningsmodell för alla verksamheter både fristående som kommunal.
Modellen utgår från ett belopp som är lika stor för samma verksamhet oavsett
driftsform ”basresurs”. Det innebär att samma summa pengar ges till en elev i
kommunal skola som till en elev i fristående skola. Från denna basresurs görs sedan
generellt avdrag för Salsa, overheadkostnader såsom fria nyttigheter och
myndighetsutövning och skolskjutsar. För de kommunala skolornas elever görs
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avdrag för den specifika kommunala överbyggnaden och för de fristående skolornas
elever görs ett skolpliktsavdrag om 5 %.
På skolnivå tillförs det ett Salsabelopp till alla skolor i storlek beroende av just den
skolans elevstruktur utifrån tidigare beskrivna kriterier.
Detta ger ett bidrag på elevnivå och ett bidrag på skolnivå. Hur den fristående skolan
hanterar dessa bidrag gör inte barn- och ungdomsnämnden något anspråk på att styra.
Barn- och ungdomsnämndens återgår till den modell av fördelningssystem som fanns
2004. Fördelningen sker för 2009 utifrån budgeterad genomsnittlig lokalkostnad per
elev.
Detta innebär att den del av lokalbidraget som avsåg städkostnader i modellen
gällande från 2005, som byggde på bokslutssiffror i SCB redovisningen, överförs till
verksamhetsbidraget.
Effekten av detta blir att verksamhetsbidrag inte sänks på grund av det generella
sparbeting samt uppbyggnaden av en reserv som nämnden beslutat om för att klara
en budget i balans 2009. Detta kommer alla skolor till del kommunala såväl som
friskolor.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen har på uppdrag av ordförande tagit fram ett förslag
till yttrande och föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att till Länsrätten lämna förvaltningens förslag.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens sammanträde den 22 april 2009.
--------------Yrkanden
Patrik Hansson, gruppledare för (S) meddelar att S-gruppen inte deltar i beslutet.
Beslut
Barn- och ungdomsförvaltningen beslutar
att till Länsrätten lämna förvaltningens förslag.
____________

22 april 2009

S Ohlsson
PA-enheten
Berörda rektorer
Akten

2009.80 023
2009.81 023
2009.82 023
2009.83 023
§ 29
Tjänstetillsättning av rektorer
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag:
Rektorer med ansvar för förskola
Västra området – Sunnadal
Västra området – Nättraby
Jämjöområdet
Lyckebyområdet

Susanne Trossö
Maria Persson
Linda Kock
Ulrika Johnsson

Tillsättningarna gäller från och med den 1 augusti 2009.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden
att besluta enligt förvaltningens förslag, samt
att delegera tillsättning av rektorer för grundskola, i nuvarande process, till
arbetsutskottet den 14 maj 2009.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________
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§ 30
Delegeringsärenden
Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet:
Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig
ledningsresurs 20% i Nättraby samverkansområde
under tiden 1 april – 30 juni 2009.

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig
ledningsresurs 20% vid Sunnadals samverkansområde
under tiden 1 april – 30 juni 2009

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig
ledningsresurs 20% vid Rosenholms förskola under
tiden 1 april – 31 juli 2009.

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som rektorsassistent 75% i Trossö samverkansområde under tiden
1 april – 31 juli 2009.

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för arbete som vik rektorsassistent
80% i Lyckebyrektorsområde under tiden 1 april –
30 juni 2009.

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik rektor
25% i Rödeby rektorsområde under tiden 25 mars –
24 april 2009

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring med hörselklass
vid Vedebyskolan under tiden 1 april – 10 juni 2009

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring i grundsärskolan
2009.1 024
på Rosenfeldtskolan under tiden 10 februari – 21 juni 2009
Beslut om lönetillägg för arbete som ledningsresurs 50% 2009.1 024
vid Vedebyskolan under tiden 1 april – 18 juni 2009
Beslut om lönetillägg för uppdrag som samordnare
för NTA-projektet under tiden 1 april – 30 juni 2009

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som modersmålsutvecklare under tiden 1 april – 17 juni 2009.

2009.1 024

21

22 april 2009

forts § 30
Beslut om lönetillägg för uppdrag som vik studie- och
yrkesvägledare vid särskolan under tiden 1 april –
10 juni 2009.

2009.1 024

Beslut om utbetalning från Karlskrona Samfond för
Daghemsverksamhet efter ansökan från förskolan
Tallbacken, avd Pingvinen. Ansökan avser bussresa
för deltagande på piratfest i Karlskrona i maj 2009.

2009.85 046

Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9, Rödeby- 2009.5015 606
skolan från och med den 23 februari till och med den
5 april 2009
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9, Rödeby- 2009.5016 606
skolan från och med den 24 februari 2009 och tills vidare
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9, Rödeby- 2009.5020 606
skolan från och med den 11 februari 2009 och tills vidare
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9, Rödeby- 2009.5021 606
skolan från och med den 11 februari 2009 och tills vidare
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9, Rödeby- 2009.5022 606
skolan från och med den 9 mars 2009 och tills vidare
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 8, Rödeby- 2009.5029 606
skolan från och med den 10 mars 2009 och tills vidare
Beslut om anpassad studiegång för flicka i Särskolans
rektorsområde från och med den 10 februari 2009 och
tills vidare

2009.8009

Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9, Sunnadalskolan från och med den 4 mars 2009 och tills vidare
Beslut om anpassad studiegång för flicka i år 9, Nättrabyskolan från och med den 9 mars 2009 och tills vidare
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9, Nättrabyskolan från och med den 16 mars – 26 april 2009 och tills vidare
Beslut om inskrivning av pojke i Särskolan från och med 2009.8004
den 3 mars 2009
Beslut om inskrivning av pojke i Särskolan från och med 2009.8039
den 3 mars 2009

22
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Beviljad ledighet för flicka i år 9 på Jändelskolan under
tiden 2 – 20 mars 2009

2009.4026

Beviljad ledighet för pojke i år 5 i Jämjö östra rektorsområde under tiden 23 – 27 mars 2009

2009.4029

Beviljad ledighet för flicka i år 9 på Jändelskolan under
tiden 20 mars till och med den 3 april 2009

2009.4031

Beviljad ledighet för flicka i år 3 i Jämjö östra rektorsområde under tiden 14 - 17 april 2009

2009.4043

Beviljad ledighet för flicka i år 5 i Trossö rektorsområde 2009.1018 606
under tiden 9 - 27 februari 2009
Beviljad ledighet för flicka i år 5 i Trossö rektorsområde 2009.1017 606
under tiden 14 – 28 maj 2009
Beviljad ledighet för pojke i år 6 i Trossö rektorsområde
under tiden 9 – 27 februari 2009

2009.1019 606

Beviljad ledighet för elever i år 2 och år 3 i Trossö
rektorsområde under tiden 1 april och terminen ut

2009.1012 606

Beviljad ledighet för pojke i år 9 på Jändelskolan
den 20 mars 2009

2009.4037

Beviljad ledighet för pojke i år 3 i Jämjö östra rektorsområde under tiden 23 – 27 mars 2009

2009.4032

Beviljad ledighet för pojke i år 4 i Lyckeby rektorsområde under tiden 30 mars – 31 maj 2009
Ej sökt ledighet från undervisningen för pojke i år 5 samt
flicka i år 4 under tiden 8 januari – 23 februari 2009
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_______________

22 april 2009

24

§ 31
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2007.187 102
§ 55
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

2009.102 042
§ 60
Bokslutsdispositioner i samband med
bokslut år 2008 för Karlskrona kommunkoncern

Kommunfullmäktige

2008.176 617
§ 61
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet
gymnasiesärskola och särvux

Kommunfullmäktige

2009.101 004
§ 67
Balansförteckning över obesvarade motioner
och medborgarförslag den 1 februari 2009

Kommunfullmäktige

2008.191 611
§ 68
Svar på motion om kommunal förskola

Kommunfullmäktige

2008.254 611
§ 69
Svar på motion om satsning på fler skolor
och förskolor med Grön flagg

Kommunstyrelsen

2008.333 290
§ 80
Projekteringstillstånd för ny förskola i
Jämjö

Kommunstyrelsen

2009.105 004
§ 119
Arkivinspektionsrapport för kommunkoncernen

Kulturnämnden

2009.106 864
§ 21
Information Teater i Gränsland
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Kommunledningsförvaltningen

2009.107 121
Karlskrona kommun i siffror – folkmängd
31 december 2008

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2009.72 291
Godkännande av livsmedelsanläggning med
förbehåll – Verkö 3:1, mottagningskök

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2009.87 290
Godkännande av livsmedelsanläggning med
förbehåll – Klockarebackens förskola

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2009.92 291
Godkännande av livsmedelsanläggning –
Sunnadalskolans kök

Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.189 214
Angående detaljplan för Mjövik 1:3,
villabebyggelse
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.61 214
Angående detaljplan för Aspö 5:68,
företagshotell
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.62 214
Angående detaljplan för Aspö 5:68,
seniorboende
Annika Altenius
Gymn.dir Vedebyskolan

2009.95 821
Skrivelse från anställd på Vedebyskolan
gällande arbetsmiljön

Personalen på Solrosen
Vedebyskolan

2009.109 611
Skrivelse gällande uttalande från skolministern
om att besparingar ej får drabba elever med
särskilda behov. S1var från ordförande.

Anställd på förskola

2009.96 600
Artikel om vad personal på förskolan gör
på jobbet.

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

22 april 2009

26

§ 32
Kurser och konferenser
- Rätt beslut vid upphandling i konkurrens – Stockholm den 25 maj 2009
- Skolledarkonferens – Tylösand den 1-2 oktober 2009
- Fryshuset inbjuder till inspirationsdagar - 7-8 maj 2009 i Karlskrona
De som ej använt möjligheten för ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband
med kurs eller verksamhetsbesök, har möjlighet att utnyttja detta i samband med
dessa inspirationsdagar.
____________

22 april 2009
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§ 33
Övrigt
1.

Övertalighet
Roland Andréasson (S) frågar vilka yrkesgrupper som är övertaliga i
förvaltningen.
Förvaltningschef Bodil Karsvall svarar att det gäller barnskötare, lärare,
dagbarnvårdare samt någon ytterligare yrkesgrupp.
Inget formellt varsel är ännu lagt. Turordningslistor kommer att tas fram och
förhandlingar kommer att ske i vanlig ordning.
På begäran kommer löpande information att lämnas till barn- och
ungdomsnämnden.
--------------

2.

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

3.

Skolläkare
Åsa Gyberg Karlsson (V) framför att det är svårt att få kontakt med skolläkaren.
Anja Eklund, kvalitetschef, informerar hur mycket tid förvaltningen köper per
år samt hur tiderna fördelas.
___________

27 maj 2009

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 27 maj 2009
§ 34

Aktuell information
- Nyckeltal tertial 1
- Varsel och kommande uppsägningar
- Furs förskola

§ 35

Delårsbokslut april 2009

§ 36

Utvärdering - specialistpool

§ 37

Förskola i Jämjö

§ 38

Delegeringsärenden

§ 39

Meddelanden

§ 40

Kurser/konferenser

§ 41

Övrigt
- AU 12 augusti
- Tullskolan
- Enskilda dagbarnvårdare Ramdala

1

27 maj 2009

Plats och tid

Holmsjö skola
kl 13.15 – 15.00

Beslutande

Jan-Olof Petersson (FP)
ordförande
Johan Elofsson (M)
1:e vice ordförande
Patrik Hansson (S)
2:e vice ordförande
Birgitta Gamelius (M)
Anna Ekström (FP)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)
Jeanette Pettersson (S)
Roland Andréasson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Richard Jomshof (SD)
Åsa Gyberg Karlsson (V)

Tjänstgörande ersättare

Åsa Thelning (FP)
Margareta Ohlin Mattsson (C)
Eva Henningsson (S)
Siv Holmberg (S)

Ersättare

Helene Gustafsson (S)

Tjänstemän

Bodil Karsvall
Henrik Lindgren
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Eva Karlsson

2

barn- och ungdomschef
verksamhetschef för skola/fritidshem
verksamhetschef för förskola
chefsekonom
nämndsekreterare

27 maj 2009

Utses att justera Patrik Hansson
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli tisdagen den 2 juni 2009
Paragrafer 34 - 41
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 2 juni.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

3

27 maj 2009
Lena Dehlin
Akten

4

2009.12 026

§ 34
Aktuell information
1.

Nyckeltal tertial 1, 2009
Bodil Karsvall, förvaltningschef, redogör för personalnyckeltalen för tertial 1 2009.
Redovisningen visar:
- Antal tillsvidareanställda, månadsavlönade
- Antal visstidsanställda, månadsavlönade
- Årsarbetare tillsvidareanställda, månadsavlönade
- Årsarbetare visstidsanställda, månadsavlönade
- Timanställda, arbetad tid i årsarbetare
- Genomsnittlig sysselsättningsgrad
- Övertid/fyllnadstid, timmar/anställd
- Sjuklön per anställd/kön
- Sjukdagar per anställd/ålder
- Sjukdagar per anställd/frånvarointervall
- Frisknärvaro i procent (högst 5 sjukdagar under mätperioden)
Man kan notera att antalet visstidsanställda har minskat.
Sjukdagarna totalt har sjunkit något. Totalt antal sjukdagar per anställd är 7,86, i
kommunen är snittet 8,15. En liten ökning av sjukdagar på gruppen mellan
60-67 år kan utläsas. Däremot är det en sänkning av antalet sjukdagar över
90 dagar.
Frisknärvaron, (högst 5 sjukdagar under mätperioden) är lika hög som förra året,
76,49. Snittet för hela kommunen är 72,42.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________

27 maj 2009

5
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2.

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

27 maj 2009

S Ohlsson
Berörd rektor
Akten
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3.

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

27 maj 2009

Kommunstyrelsen
S Petersson
Akten
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§ 35
Delårsbokslut april 2009
Driftbudgeten omsluter för närvarande
• varav kommunbidrag
• övriga externa och interna intäkter

999 Mkr
917 Mkr
82 Mkr

Prognos för 2006
- 2,5 Mkr
Årets första delårsbokslut ger en negativ resultatprognos om 2,5 Mkr. Det
prognostiserade underskottet är till fullo hänförligt till rektorsområdena och
förvaltningen har givit områdena i uppdrag att inkomma med handlingsplan för att
uppnå en budget i balans.
Det finns fortfarande osäkerhetsfaktorer under 2009 vilket gör prognosen något
osäker. Osäkerhetsfaktorerna är flera och för att nämna några så är till exempel
överlämningen av köksverksamheten till serviceförvaltningen och besparingar inom
lokalverksamheten sådana faktorer. Andra faktorer som gör årets ekonomiska utfall
svårprognostiserat är det interna sparkravet. Den genomgång som skett med
områdesansvariga rektorer ger indikationer från områdena på att förvaltningen kan få
svårigheter att uppnå ett nollresultat mot budget.
För att minimera det prognostiserade underskottet har förvaltningen använt den
reserv som lades upp i samband med internbudgeten. Förvaltningen kommer att i
augusti till nämnden precisera användningen av denna reserv.
Barnomsorg och Förskola
De medel som avsattes av fullmäktige för att täcka den demografiska utbyggnaden
9 Mkr, har till tagits i bruk för att täcka det behov som kan ses under 2009. Inom
förskolan har höstens placeringsarbete påbörjats och kön till förskolan visar att
situationen är under kontroll och den pågående konjunkturnedgången har bidragit till
en mindre ökning av platsbehov trots att barnantalet ökar i förskolan.
Utifrån gällande prognos som bygger på den av KS antagna befolkningsprognos för
Karlskrona kommun finns det inför kommande år ett fortsatt behov av
förskoleplatser.
Behovet är väldigt osäkert med hänvisning till det rådande konjunkturläget som på
många ställen har inneburit en nedgång för många barn från heltids- till deltidsplats.
Grundskola
Inom grundskolan genomgång med rektorsområdena skett då det framkommit
åtgärder som kommer att genomföras för att uppnå balans i områdenas budgetar.
Viktigast är förändrad organisation pga lägre elevantal. För att nå en budget i balans
förutsätts personalminskningar som i första hand sker genom
omställningsprogrammet. Det lägre elevtalet kan under senare delen av året även
innebära att viss övertalighet inom vissa yrkesgrupper kan uppstå.

27 maj 2009
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Bland de övriga övervägande rektorerna gör, förekommer liksom under tidigare år,
ökad gruppstorlek, överförande av elever från mindre arbetsgrupp till större grupper,
ökad restriktivitet vid vikarietillsättning, ökad samordning avseende extraresurser
och elevassistenter samt minskade anslag till läromedel och övrigt material/-iel.
Verksamhetsmål
När det gäller målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall
ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum beslöt
fullmäktige att redovisning skulle ske utifrån att barnen stått i kö längre än tre
månader och detta klarar nämnden av att hålla vid april månads delårsbokslut.
När det gäller målsättningen för år 9, att andelen elever i år 9 som är behöriga till
fortsatta studier på gymnasiet skall ha ökat från 89 % (2007) till 93 % 2009, kan inte
detta redovisas förrän efter vårterminens avslut och kommer därför att redovisas i
samband med nämndens delårsbokslut i augusti.
Investeringsbudget
Investeringsbudgeten är på totalt 7,0 Mkr. Av detta är 0,5 Mkr för den utbyggnad
som planeras inom den kommunala förskolan under 2009
Bokfört utfall per april är 1 Mkr.
Patrik Hansson (S) framförde på arbetsutskottet, önskemål om att få någon
sammanfattning/summering av de konsekvensbeskrivningar som rektorerna
sammanställt utifrån de besparingar som de olika områdena har gjort.
Verksamhetschef Henrik Lindgren ger en sammanfattning av rektorernas
konsekvensbeskrivningar.
Patrik Hansson (S) önskar en mer preciserad redogörelse område för område.
Förvaltningschefen framför en stor eloge till samtliga områden för ett mycket bra
arbete med internbudgeten.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna delårsbokslutet för januari – april 2009 och överlämna den till
kommunstyrelsen samt för egen del besluta
att uppdra åt förvaltningen att senast vid delårsbokslutet i augusti återkomma med
åtgärdsplaner för att uppnå ett nollresultat mot budget 2009.
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens majsammanträde.
---------------

27 maj 2009
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslutet för januari – april 2009 och överlämna den till
kommunstyrelsen samt för egen del besluta
att uppdra åt förvaltningen att senast vid delårsbokslutet i augusti återkomma med
åtgärdsplaner för att uppnå ett nollresultat mot budget 2009.
_____________

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

27 maj 2009
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§ 37
Förskola i Jämjö
Bakgrund
För att möta behovet av förskoleplatser i Jämjö startades januari 2003
förskoleverksamhet i förhyrda lokaler på Östra Stationsvägen. I dessa lokaler fanns
också öppen förskola och tidigare också fritidshem. Planerna var då att dessa lokaler
bara skulle användas under en mycket begränsad tid medan nya förskolelokaler
iordningställdes. Hösten 2004 utökades dock förskoleverksamheten och den öppna
förskolan flyttade till andra lokaler.
Placeringen av fastigheten, i direkt anslutning till E22:an, gör att utemiljön för
barnen och personalen blir bullring och osäker. Föräldrar och personal efterfrågar
sedan länge en flytt till andra lokaler.
Ett flertal förslag och tankar om nya förskolelokaler har tagits fram men samtliga har
av olika anledningar inte kunnat förverkligas.
Förutom behovet av lokaler för att kunna flytta verksamheten på Östra Stationsvägen
finns nu också ett behov av fler förskoleplatser i Jämjö.
En dagbarnvårdare har slutat under hösten 2008 och ytterligare en slutar våren 2009,
vilket innebär att antalet platser ytterligare minskas i området.
För familjer från flera orter i östra kommundelen kan en placering i Jämjö vara ett
bra alternativ om det inte finns möjlighet att få en förskoleplats på sin hemort.
På Ekedalsvägen i Jämjö finns en detaljplan som medger etablering av en förskola.
På denna fastighet föreslås en etablering av en ny förskola med fyra förskoleavdelningar. Hit kan då verksamheten från Östra Stationsvägen flyttas samt utökas
med två nya förskoleavdelningar.
Under förutsättning att Kommunstyrelsen tar beslut om investeringen på
junisammanträdet så kan förskolan stå klar för inflyttning i september 2010.
Förslaget innebär en utökning av förskoleverksamheten i Jämjö med två
förskoleavdelningar de andra två förskoleavdelningar blir ersättningslokaler för den
förskola som idag finns på Östra Stationsvägen. Dessa externa lokaler sägs upp och
lämnas i oktober 2010. I samband med denna uppsägning så ska barn- och
ungdomsförvaltningen, enligt kontrakt, betala en återställandekostnad till
hyresvärden på 340 000 kronor.
Driftskostnader
Helår

2 avdelningar exkl hyra
Hyra, barn- och ungsdomsförv.
Hyra, serviceförv.
Nuvarande hyra Ö Stationsvägen
TOTALT

2 900 000 kronor
1 484 000 kronor
491 000 kronor
- 670 000 kronor
4 205 000 kronor
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att hemställa till tekniska förvaltningen
att att uppdra till tekniska förvaltningen att genomföra ovan redovisade
förslag på nybyggnation av förskola
samt att barn- och ungdomsnämnden för egen del beslutar
att hösten 2010 utöka förskoleverksamheten i Jämjö med två avdelning
att hos kommunstyrelsen, inför budget 2010, begära 355 000 kr för
inventarier (fördelas mellan barn- och ungdomsförvaltningen och
serviceförvaltningen enligt ovan)
att hos kommunstyrelsen, inför budget 2010, begära 340 000 kr för
återställandekostnad till extern hyresvärd.
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens majsammanträde.
-----------------Yrkanden
Johan Elofsson (M) lämnar bifall till tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

27 maj 2009

§ 38
Delegeringsärenden
Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet:
Förändrat pris på pedagogisk måltid – Spandelstorpskolan – prövoperiod 1 maj – 31 december 2009

2009.145 622

Tjänstetillsättning – rektorer för grundskolan

2009.74-79 023

Ansökan om medel ur Palenska fonden från
fritidshemmen i Fridlevstad samt beslut

2009.142 046

Ansökan om medel ur Karlskrona Samfond för
Dagverksamhet från Tallbacken avd Pingvinen
samt beslut

2009.123 046

Ansökan om medel ur Karlskrona Samfond för
Dagverksamhet från Gomorronsol i Fridlevstad
samt beslut

2009.124 046

Ansökan om medel ur Karlskrona Samfond för
Dagverksamhet från Tallbacken avd Ekorren
samt beslut

2009.125 046

Beslut om ny lön för psykolog från och med den
1 augusti 2009

2009.137 024

Beslut om lönetillägg för arbete som ledningsresurs
vid Lyckebyskolan under tiden 17 augusti till och
med den 31 december 2009

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik rektor
25 % i Rödeby rektorsområde under tiden 25 april
till och med den 10 juni 2009

2009.1 024

Beviljad ledighet för pojke år 8 på Jändelskolan
för tiden 6-8 maj 2009. Tidigare beviljad ledighet 9 dagar.
Beviljad ledighet för pojke år 8 på Jändelskolan
för tiden 6-8 maj 2009. Tidigare beviljad ledighet 10 dagar.
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Beviljad ledighet för flicka år 6 i Jämjö västra område
för den 30 april 2009. Tidigare ledighet 12 dagar.
Beviljad ledighet för flicka år 6 i Jämjö västra område
för den 30 april 2009. Tidigare ledighet 10 dagar.
Beviljad ledighet för pojke år 4 i Jämjö västra område
för den 24 april 2009. Tidigare ledighet 12 dagar.
Beviljad ledighet för flicka år 5 i Jämjö västra område
för den 13 maj samt 25-29 maj 2009. Tidigare ledighet
7 dagar.
Beviljad ledighet för flicka år 4 i Jämjö östra område
under tiden 18 maj – 6 juni 2009.
Beviljad ledighet för flicka år 4 i Jämjö östra område
för tiden 2-18 september 2009.
Beviljad ledighet för flicka år 1 i Trossö rektorsområde
för tiden 18-29 maj 2009.
Beviljad ledighet för flicka år 1 i Nättraby rektorsområde
under tiden 13-29 maj 2009.
Beviljad ledighet för flicka år 6 i Nättraby rektorsområde
under tiden 11-15 maj 2009. Tidigare ledighet 10 dagar.
Beviljad ledighet för flicka år 9 på Jändelskolan
under tiden 16-17 april, 11-12 maj samt 3-5 juni 2009.
Tidigare ledighet 48 dagar.
Beviljad ledighet för pojke år 4 i Nättraby rektorsområde
under tiden 7-22 september 2009.
Beslut om anpassad studiegång för två pojkar i år 8
på Jändelskolan från och med den 17 april 2009.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9
på Jändelskolan från och med den 17 april 2009.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9
på Jändelskolan från och med den 8 maj 2009.
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Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8
på Rödebyskolan under tiden 14-17 april 2009.

2009.5036 606

Begäran om entledigande från tjänst på Thunells
förskolan från och med den 1 augusti 2009.

2009.5039 023

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_______________

27 maj 2009
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§ 39
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2007.306 042
§ 83
Årsredovisning för år 2008 Karlskrona
kommun

Kommunfullmäktige

2009.122 007
§ 84
Revisionsberättelse år 2008 och beslut om
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

Kommunfullmäktige

2008.346 042
§ 88
Budget och verksamhetsuppföljning februari
2009 för Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

2008.176 617
§ 90
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet
gymnasiesärskola och särvux

Kommunstyrelsen

2009.144 001
§ 164
Utredning av strukturen för nämnd- och
förvaltningsorganisationen i Karlskrona
kommun

Barn- och ungdomsförvaltningen

2009.7 004
Redovisning klagomålshantering Barnoch ungdomsförvaltningen

Räddningstjänsten Östra
Blekinge

2009.110 629
Tillsynsprotokoll Säljö Barnkoloni

Räddningstjänsten Östra
Blekinge

2009.111 291
Tillsynsprotokoll Rosenholm Sport College
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Specialpedagogiska
skolmyndigheten

2009.118 619
Minnesanteckningar från kommunsamtal med fokus
på barn och elever med hörselnedsättning och dövhet

Kulturrådet

2009.60 606
Beslut – fördelning av bidrag inom ramen
för Skapande skola

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

27 maj 2009

§ 40
Kurser och konferenser
Inga nya kurser eller konferenser har inkommit.
____________
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§ 41
Övrigt
1.

Tack till alla som anordnat studiedagen
Ordföranden framför ett stort och varmt tack till alla som varit med och
arrangerat nämndens studiedag på förskolor och skolor i norra kommundelen.
Dagen har varit mycket intressant och lärorik.

2.

Arbetsutskottet i augusti
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott i augusti är flyttat till den
12 augusti, lokal Frode.

3.

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

4.

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

5.

Sommarhälsning
Ledamöterna i nämnden önskar varandra trevlig sommar.
__________

26 augusti 2009

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 26 augusti 2009
§ 42

Välkomsthälsning

§ 43

Aktuell information
- Information från kommunekonomerna
- Översyn/lägesrapport av fritidshemmen i kommunen
- Betygstatistik
- BO-peng och lika villkor
- Förskola Jämjö
- Konsekvensbeskrivning av budget områdesvis

§ 44

Ansökan om godkännande och bidrag för enskilt fritidshem för Galären
Utbildningar AB

§ 45

Medborgarundersökning 2008

§ 46

Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande och tidiga insatser

§ 47

Motion – Ett sommarfritids med miljöombyte för de barn som tvingas vara
på fritids under sommarlovet

§ 48

Motion - Undersök möjligheter för utvecklad fritidsverksamhet under
skolloven

§ 49

Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden 2010

§ 50

Investeringsmedel Vedebyskolan

§ 51

Nyttjande av reserven 2009

§ 52

Yttrande till Länsrätten

§ 53

Delegeringsärenden

§ 54

Meddelanden

§ 55

Kurser/konferenser

§ 56

Övrigt
- Nuläge
- Tackbrev
- Önskemål köstatistik
- TV-inslag, friskolor

1

26 augusti 2009

Plats och tid

Gullberna Park, lokal: Oscarsvärn
kl 08.30 – 14.40

Beslutande

Jan-Olof Petersson (FP)
ordförande
Johan Elofsson (M)
1:e vice ordförande
Patrik Hansson (S)
2:e vice ordförande
Birgitta Gamelius (M)
Anna Ekström (FP)
Pernilla Persson (C)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)
Jeanette Pettersson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Roland Andréasson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Richard Jomshof (SD)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
t o m föredragningen kl. 12.00

Tjänstgörande ersättare

Eva Ottosson (M)
Claes Nedfors (S)
Eva Henningsson (S)
Helene Gustafsson (S)

Ersättare

2

t o m föredragningen kl. 12.00
fr o m beslutssammanträdet kl. 13.45
fr o m beslutssammanträdet kl. 13.45

Patrik Stjärnlöf (M)
Åsa Thelning (FP)
Margareta Olin Mattson (C)
Eva Henningsson (S)
Siv Holmberg (S)
Helene Gustafsson (S)
Faraj Abu Iseifan (S)
Ola Svensson (SD)

t o m föredragningen kl. 12.00

Tjänstemän

Bodil Karsvall
Henrik Lindgren
Solvig Ohlsson
Stefan Petersson
Anja Eklund
Gunilla Ingestad
Eva Karlsson

barn- och ungdomschef
verksamhetschef för skola/fritidshem
verksamhetschef för förskola
chefsekonom
kvalitetschef
utredare
nämndsekreterare

Inbjudna

Bengt Nilsson
Olle Karlsson

Ställföreträdande ekonomichef KLF
Controller KLF

t o m föredragningen kl. 12.00
fr o m gruppmötet kl. 13.00
t o m föredragningen kl. 12.00

t o m föredragningen kl. 12.00
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Utses att justera Birgitta Gamelius
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli tisdagen den 1 september 2009
Paragrafer 42-56
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 1 september.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

3
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§ 42
Välkomsthälsning
Ordförande hälsar de nya ersättarna välkomna till barn- och ungdomsnämnden,
Emma Swahn Nilsson (M) samt Faraj Abu Iseifan (S).
_____________
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§ 43
Aktuell information
1.

Information från kommunekonomerna
Bengt Nilsson och Olle Karlsson, ekonomer från kommunledningsförvaltningen,
informerar om ekonomi och verksamhetsstyrning, riktlinjer för internkontroll och
riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun.
Ordförande tackar för föredragningen.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________
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A Eklund
H Lindgren
Akten
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2009.200 611

forts § 43
2.

Översyn/lägesrapport av fritidshemmen i kommunen
Gunilla Ingestad, utredare, ger en lägesbeskrivning av fritidshemmen i
Karlskrona kommun 2009.
Enligt Skolverkets statistik har Karlskronas fritidshem, i jämförelse med andra
kommuner, stora barngrupper och låg personaltäthet. Detta kan ha olika
förklaringar. Av de inskrivna fritidsbarnen i Karlskrona tillhör en högre andel
den äldsta åldersgruppen (10-12 år), där den faktiska vistelsetiden ofta är lägre
än för de yngre barnen. En ytterligare förklaring är den höga andelen platser i
fristående fritidshem genom att dessa generellt sett, både i riket som helhet och i
kommunen, har en markant lägre personaltäthet. Tidsbrist och stora barngrupper
upplevs dock som problem i verksamheten, något som bör ses mot bakgrund av
Skolverkets påpekande om att personaltätheten också på riksplanet fortsatt att
minska även under senare år trots att dessa förhållanden påtalats i olika
sammanhang (Skolverket 2009).
Fritidspedagogik som en del av skolan, fritidspedagogens yrkesroll och
organisationen av det gemensamma pedagogiska uppdraget är frågor under
utveckling. I kommunen är detta ett prioriterat utvecklingsområde sedan flera år
tillbaka och olika utvärderingar visar att verksamheten i Karlskrona i jämförelse
med riket i stort har en mycket god kvalitet. Brister finns, som kan se olika ut
inom olika skolområden, men sammantaget är såväl nuvarande situation som
beredskapen inför fortsatt utveckling mycket positiv. Här har bl.a. den
kommunövergripande organisationen (det fritidspedagogiska nätverket samt en
etablerad rektorssamverkan) en viktig roll.
Ordförande tackar Gunilla för lägesrapporten.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________
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G Ingestad
Akten
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3.

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

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

9
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5.

Förskola Jämjö
Solvig Ohlsson, verksamhetschef för förskolan, informerar om att det hittats fornlämningar där den nya förskolan i Jämjö ska byggas.
En utgrävning och studie kommer att göras. Länsstyrelsen beräknar vara klara med
sitt arbete i oktober. Hela byggnationen är cirka 6 månader försenat. Byggtiden
beräknas till 1 år.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________
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H Lindgren
S Petersson
Akten

2008.233 042

forts § 43
6.

Konsekvensbeskrivning av budget områdesvis
Henrik Lindgren, verksamhetschef för skola och fritidshem, informerar
om de anpassningar som gjorts i verksamheten under budgetår 2009.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________
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Galären
A Ottosson
S Petersson
Akten

11

2009.147 630

§ 44
Ansökan om godkännande och bidrag för enskilt fritidshem för
Galären Utbildningar AB
Galären Utbildningar i Karlskrona AB ansöker om godkännande för att bedriva
enskilt fritidshem i anslutning till den grundskola som startar höstterminen 2009 på
Rosenholm. Galären Utbildningar bedriver sedan tidigare fristående skola för åren 69 och har nu också fått godkännande av Skolverket att bedriva förskoleklass samt
åren 1-5. Fritidshemmet ska ta emot de barn som kommer att börja år 4-6
höstterminen 2009. Antal platser på fritidshemmet beräknas bli 30.
Ändringar i skollagen
Regeringen har beslutat om vissa lagändringar som gäller from 1 juli 2009. Det
innebär bland annat att kommunens tillstånd till enskild verksamhet ersätts med ett
godkännande. Vidare blir det en skyldighet för kommunen att ge bidrag till
verksamhet som fått godkännande.
Lagändringarna innebär att fritidshem som bedrivs av tex. ett bolag efter ansökan ska
godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs, om verksamheten har god
kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i 3 §.
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska beslutet om
godkännande upphävas. Om huvudmannen avser att fortsätta den ändrade eller
flyttade verksamheten måste nytt godkännande sökas. (Skollagen 2a kap 13 §)
Den kommun där verksamhet som har godkänts enligt 13 § bedrivs ska besluta att
huvudmannen har rätt till bidrag om
1. verksamheten är öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande offentlig
verksamhet enligt 6-6 b, 8 a och 9 §§, med undantag för barn som det skulle
medföra betydande organisatorisk eller ekonomiska svårigheter att ta emot för
den enskilda verksamheten.
2. påtagliga negativa följder inte uppstår för motsvarande verksamhet i
kommunen, och
3. avgifterna inte är oskäligt höga. (Skollagen 2 a kap 17 §)
Galären Utbildningar Karlskrona AB har funnits i tio år och har stor erfarenhet av att
upprätta arbets- och verksamhetsplaner. Detta arbete görs alltid tillsammans med
personalen för att alla ska känna ansvar för och delaktighet i att målen i arbetsplanen
uppnås. Sökande vill därför vänta med att lämna in arbetsplan tills barn- och
ungdomsnämnden lämnat godkännande och personal anställts till fritidshemmet.
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Skollagens krav (2a kap 3§)
I ansökan beskrivs hur fritidshemmet ska arbeta enligt de kvalitetskrav och efter den
modell för verksamhetsbeskrivning som barn- och ungdomsnämnden fastställt.
Bedömning av ansökan
Läroplanen för grundskolan (Lpo 94) ligger till grund för Galären Utbildningar
Karlskrona AB:s ansökan, som bedöms svara mot de krav på god kvalité och
säkerhet som ställs i skollagen samt de kvalitetskrav som barn- och
ungdomsnämnden fastställt. (Skollagen 2a kap 13 §)
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ge Galären Utbildningar Karlskrona AB godkännande för att bedriva fritidshem
samt
att bevilja bidrag till verksamheten från och med den 1 september 2009.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens augustisammanträde.
---------------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________
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Kommunstyrelsen
A Eklund
Akten

13

2009.139 106

§ 45
Medborgarundersökning 2008
Kommunledningsförvaltningen har den 11 maj 2009 på uppdrag av
Kommunstyrelsen överlämnat resultat från medborgarundersökningen som
genomfördes 2008.
Resultaten ska användas som övergripande planeringsunderlag för kommunen
likaväl som för förvaltningarna.
Ärendet är remitterat till varje nämnd, som utifrån sina ansvarsområden ska redogöra
för vilka åtgärder som ska vidtas.
Undersökningen
Undersökningen består av tre delar, varav del B. Medborgarna om kommunens
verksamheter är relevant för Barn och ungdomsnämnden. Övriga verksamheter som
ingår i denna del är exempelvis Gator och vägar, Äldreomsorgen, Gymnasieskolan,
Fritid och idrott. Totalt ingår 13 verksamheter i avsnitt B.
Ett urval på 1010 personer av kommunens medborgare fick under perioden
15 september till den 3 november 2008 besvara en enkät med bland annat två frågor
om förskola och grundskola. Vidare fanns frågor om kommuninvånarnas egna
erfarenheter av verksamheterna samt hur de bedömer bemötandet och
tillgängligheten när de varit i kontakt med kommunens personal.
Resultat
512 personer mellan 18 – 84 år har skickat in svar, vilket motsvarar 51% av de
tillfrågade.
Sammanfattande betygsindex (NMI = Nöjd – Medborgar – Index) för delområde B
blev för Karlskrona kommun 51. Genomsnittet för samtliga 97 deltagande kommuner
blev 54.
Jämfört med genomsnittet för kommuner i samma storleksklass ( fler än 50.000
inv)har Karlskrona kommun av sina medborgare fått lägre betygsindex för 12 av
totalt 13 verksamheter
Grundskolan har ett kommunindex på 56, och för kommuner i samma storleksklass
är snittet på index 59.
Förskolan har ett kommunindex på 61, och för kommuner i samma storleksklass är
snittet på index 63.
Frågorna B15 ” Bemötande och tillgänglighet” visar att 32% av medborgarna är
mycket nöjda med hur de bemöts av kommunens personal, medan 18% är missnöjda.
I en rangordning av 13 av Karlskronas verksamheters betygsindex hamnade
förskolan på fjärde plats och grundskolan på sjunde.
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Åtgärdsplan
Barn och ungdomsnämnden vill ta avstamp för en åtgärdsplan i två årligen
återkommande undersökningar som vänder sig till de medborgare som är yngre än
18 år. Dels attitydundersökningen (för årskurs 5 och 9) och dels hälsosamtalen (för
årskurs 4 och 8).
Elevernas omdömen om skolan i Karlskrona mäts årligen via Attitydundersökningen.
Här besvarar mellan 500-700 elever ett antal frågor som ger oss möjlighet till djupare
resultatanalys.
Varje klass gör dessutom sin egen handlingsplan utifrån just deras resultat.
Attitydundersökningen ger bilder av det sociala klimatet i klassen eller på skolan, det
ger elevernas uppfattning om lärarnas bemötande, hur eleverna tycker att de får hjälp
att utvecklas och om de anser att de får lära sig sådant som de har nytta av.
Resultaten offentliggörs via hemsidan och förvaltningsövergripande åtgärder
fastställs i samband med den årliga kvalitetsrevisionen.
Skolsköterskorna genomför årligen hälsosamtal med eleverna i årskurserna 4 och 8.
Här kartläggs matvanor, fritid, trivsel och livsstilsfrågor. Tillsammans med sina
föräldrar får eleven även fylla i ett formulär om hälsotillståndet. Resultaten
återkopplas ibland via individuella åtgärder, och ibland genom insatser på skolnivå
som rektor initierar och involverar i det generella kvalitetsarbetet.
Barn och ungdomsförvaltningen har noterat att Medborgarundersökningens svarsbild
ger indikationer på att här kan finnas brister i kommuninnevånares kännedom om
verksamheterna.
Genom att mer regelmässigt presentera resultat från Attitydundersökningar och
sammanställningar av hälsoprofiler kan föräldrarna få nya insikter om vad skolans
elever tycker. Och därmed få aktuella bilder av tillståndet i grundskolan.
Vår erfarenhet av samarbetet med de 100-talet seniorer som deltar i både förskolans
och grundskolans verksamheter, visar att uppfattningar om verksamheterna blir
mycket annorlunda i takt med att kännedomen och insikten ökar.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att enligt uppdrag redovisa ovanstående förslag till åtgärder med anledning av
Medborgarundersökningen 2008.
Yrkanden
Patrik Stjärnlöf (M) yrkar på ett motförslag
att barn- och ungdomsnämnden avser genomföra egen uppföljning av nämndens
verksamhet och återkomma med åtgärdsplan utifrån egen uppfattning.
Roland Andreasson (S) yrkar avslag på Patrik Stjärnlöfs yrkande.
Johan Elofsson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget mot Patrik Stjärnlöfs
yrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att enligt uppdrag redovisa ovanstående förslag till åtgärder med anledning av
Medborgarundersökningen 2008.
_____________
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Länsstyrelsen
H Lindgren
Akten

16

2009.113 046

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

Karlskrona kommun ansöker om 90 000 kr till projektet Triaden hos
Länsstyrelsen från utvecklingsmedel till förebyggande och tidiga insatser för
2009 samt att Barn- och ungdomsförvaltningen svarar för hälftenfinansiering.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens augustisammanträde.
-----------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________
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Kommunfullmäktige
H Lindgren
Akten

18

2009.130 626

§ 47
Motion – Ett sommarfritids med miljöombyte för de barn som tvingas vara på
fritids under sommarlovet
Bakgrund
Motionärerna menar att det finns ett antal barn på varje fritidsavdelning inom varje
rektorsenhet som finns i verksamheten både under terminerna som under stora delar
av sommarlovet. Motionärerna menar vidare att dessa barn skulle uppleva det
mycket negativt och frustrerande att vara i samma miljö både under terminerna som
under delar av sommarlovet.
För att kunna ge aktuella barn ett miljöombyte menar motionärerna vidare att Barnoch ungdomsförvaltningen kunde anordna ett sommarfritids med eventuellt
samarbete med PRO.
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till svar
Barn- och ungdomsförvaltningen samordnar på olika sätt fritidshemsverksamheten
under både kortare lov som under längre lov för att både det ska finnas utrymme för
erfarenhetsutbyte såväl som att finna en ekonomisk optimerad verksamhet.
Under sommarlovet finns en mängd aktiviteter som bedrivs av idrottsföreningar,
lägerverksamhet etc. som riktar sig till barn och ungdomar och det finns inget som
hindrar att även andra ideella föreningar på egen hand anordnar sommaraktiviteter.
Under sommarloven medger mindre barngrupper på fritidshemmen aktiviteter som
skärgårdsturer, studiebesök, bad och så vidare, vilket av både barn och
föräldrar/vårdnadshavare är mycket uppskattat. I kommunens övergripande strävan
att optimera lokalutnyttjande, ekonomisk effektivitet samt att ta hänsyn till
verksamhetens krav och önskemål kan förvaltningen idag inte finna det aktuellt att
vidare utreda frågan om ett sommarfritids.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att

avslå motionen.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens augustisammanträde.
-------------------Yrkanden
Åsa Gyberg-Karlson (V) yrkar bifall till motionen.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Åsa Gyberg-Karlssons
bifall till motionen och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden förslår Kommunstyrelsen besluta
att avslå motionen.
____________________
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H Lindgren
Akten
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§ 48
Motion – Undersök möjligheter för utvecklad fritidsverksamhet under skolloven
Bakgrund
Motionären vill låta undersöka om det vore möjligt att få till stånd ett samarbete
mellan fritidsavdelningarna inom närliggande rektorsenheter under årets kortare lov,
dvs. jullov, sportlov och påsklov. Syftet med detta, enligt motionären, skulle vara att
undvika att det under dessa lov kan bli väldigt få barn per anställd och komma till
rätta med ev. oro över minskad stimulans för de barn som behöver vara på fritids
under de kortare loven. En samordning skulle enligt motionären kunna innebära en
ekonomisk optimering samtidigt som fler barn skulle kunna mötas under dessa lov
när många barn är lediga.
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag till svar
Det finns ett stort intresse från både personal på fritidshemmen såväl som av rektorer
för fritidsverksamheten att samordna fritidsverksamheten både under lov- och övrig
tid. Både av som motionären beskriver ekonomiska skäl som verksamhetsskäl.
Samordningen förekommer redan idag mellan rektorsenheter och ser olika ut.
I ett led för att utbyta erfarenheter kring hur samordning kan ske har ett nätverk för
fritidshemmen bildats mellan rektorer som ansvarar för fritidshemmen i kommunen
där även fritidspedagoger involveras. Ett inslag som detta nätverk arbetat med är
fritidshemmens dag i Wämöparken som blivit ett populärt årligt återkommande
inslag i förvaltningens verksamhet. På det senare året har även diskussionerna berört
dessa former av samordning som motionären föreslår.
Vid samordning finns ett antal faktorer att ta hänsyn till som varierar över tid och
område. Några av dessa faktorer anges nedan.
Ett fritidshem är både organisatoriskt och verksamhetsmässigt hårt kopplat till sin f-5
skola. Det medför att fritidshemmets upptagningsområde följer skolans
upptagningsområden. Då flertalet elever i skolan väljer sin kommunala hemskola
föreligger närhetsprincipen. En samordning av fritidshemmen inom närliggande
rektorsenheter kan innebära en ökad miljöpåverkan beroende hur
föräldern/vårdnadshavaren väljer att transportera sitt barn till det fritishem som då
skulle vara i drift. Hänsyn tas också till hur barngruppen ser ut just vid tillfället.
Ibland kan det vara lämpligt att just ha en mindre grupp fritidshemsbarn t.ex. under
de mindre loven då det medger att personal och barn kan ägna sig åt en sådan
verksamhet som annars inte är görlig. till exempel studiebesök, social träning på
annan plats etcetera.
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Samordning görs för att få en ekonomiskt optimerad organisation men också för att
personal i fritidshemmen i vardagen skall kunna utbyta erfarenheter, för att minska
sårbarhet vid t.ex. kortare frånvaro samt möjliggöra semesteruttag för
fritidshemspersonal även på de kortare loven.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta:
att tillstyrka motionen och ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att
fortsätta arbeta i motionens anda.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens augustisammanträde.
----------------Yrkanden
Åsa Gyberg-Karlson (V) yrkar bifall till motionen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta
att tillstyrka motionen och ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att
fortsätta arbeta i motionens anda.
____________

26 augusti 2009
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§ 49
Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden 2010
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för
barn- och ungdomsnämndens sammanträdestider 2010. Med på planen finns även
förslag till datum för ärendegenomgång och sammanträdestider för arbetsutskottet.
Arbetsutskottet framför önskemål om att nämndens sammanträde under 2010 i första
hand ska vara heldagar.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2010.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens augustisammanträde.
--------------------Barn- och ungdomsnämndens ledamöter är eniga om att sammanträdena under 2010
i första hand ska vara heldagar.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2010 med tillägg att barn- och
ungdomsnämndens sammanträden för 2010 är heldagar.
______________

26 augusti 2009
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§ 50
Investeringsmedel Vedebyskolan
Fullmäktige beslutade avsätta 18 Mkr till skol- och förskolelokaler 2009
42 Mkr 2010 och 38 Mkr 2011. Av dessa investeringsmedel avser Barn- och
ungdomsnämnden avsätta 25 Mkr för Lyckebyutredningen och av dessa är 12 Mkr
kopplat till Vedebyskolans renovering och ombyggnad.
Av dessa 12 Mkr avser verksamheten att nyttja 2 Mkr för inköp som klassificeras
som inventarier, varför denna summa behöver lyftas från Tekniska förvaltningens
investeringsbudget för fastighetsverksamhet och överföras till Barn- och
ungdomsnämndens investeringsbudget för inventarier.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

hos Kommunstyrelsen begära att få ta i anspråk den del av 2009 års
investeringsbudget som är avsatt till skol- och förskolelokaler, för vilken
Barn- och ungdomsförvaltningen kopplat till Lyckebyutredningen och
Vedebyskolan avseende inventarieändamål om 2,0 Mkr.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens augustisammanträde.
---------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

26 augusti 2009
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§ 51
Nyttjande av reserven 2009
Vid beslut om internbudgetfördelning avsattes en reserv om 9 Mkr enligt
kommunfullmäktiges direktiv som säkerhetsmarginal. Denna reserv skulle fördelas
senare under året och förvaltningen föreslår följande fördelning.
Omställningsprogram, semesterlöneskuld och effektivare upphandling 4,7 Mkr
Kommunfullmäktige beslutade i samband med behandlingen av förslaget till
Budget/Plan för åren 2009-2011 om ett antal nya finansieringsposter för att
åstadkomma en balanserad budget för åren 2009-2011. Dessa poster bestod av
omställningsprogram, effektivare upphandling samt minskad semesterlöneskuld.
Fördelningen gav Barn- och ungdomsnämnden ett sparbeting om 4,7 Mkr för 2009
vilket förvaltningen föreslår tas från ovan nämnda reserv.
Alla områden har fått uppdraget att minska sin personal för att klara av att hantera de
neddragningar som budget 2009 förutsätter. För att åstadkomma detta har
omställnings- programmet nyttjats. Till dags läge har 25 personer beviljats
garantipension och till 4 personer har det funnits andra lösningar. Detta ger en
minskad lönekostnad under 2009 motsvarande 5,2 Mkr som är en förutsättning för att
förvaltningen skall klara budget 2009.
Eftersom de personer som sökt omställningsprogram inte alltid finns i organisationen
där neddragningar görs utan fördelningen beror på de enskilt anställdas ålder och
egen önskan har det inte gått att fördela kostnaden ut på enheterna utan vi har valt att
lägga denna centralt. Det har sedan skett omfördelning av personal mellan enheterna
på så sätt att där en person har gått med omställning har någon annan fast anställd
fått flytta från en enhet som måste minska till en enhet som har plats.
Semesterlöneskulden räknar vi med kommer att påverkas utifrån att vi totalt i
förvaltningen minskat antalet anställda. Vi kommer att i november månad göra en
avstämning och jämföra med november 2008. Det är för tidigt att göra den nu
eftersom sommarsemester perioden inte ännu är avslutad.
Vad gäller effektivare upphandling så hänvisar vi till ekonomienheten där vi
förutsätter att den kommungemensam redogörelse görs. Vi klarar inte av att göra en
särskild sammanställning för bara vår förvaltning.
Icke kompenserad hyresjustering
1,2 Mkr
I samband med ovanstående behandling i fullmäktige beslutades om kompensation
för 2009 års hyresökning. Modellen för kompensation innebär att nämnden får en
hyresökning på generellt 3 % men får endast kompensation för 2 % vilket gav en
icke kompenserade hyresökning motsvarande 1 % på förvaltningens hyresbestånd
vilket gav Barn- och ungdomsnämnden en ytterligare besparing om 1,2 Mkr för 2009
vilket förvaltningen föreslår ovan nämnda reserv används till.
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Kompensation nytillkomna elever
1,0 Mkr
Kompensation till samtliga enheter, kommunala och enskilda för nytillkomna elever i
skolan och på fritidshemmen under året vilket sker löpande under året.
Kompensation har för 2009 beräknats till 1 Mkr.
Skolskjutsar
0,8 Mkr
Inför budget 2009 räknades budgeten för skolskjutsar upp med 3 Mkr med anledning
av den, under 2008, genomförda bussupphandlingen som gav helårs effekt från och
med 2009. Äskat belopp var 3,3 Mkr vilket nu visar sig vara beräknat utfall för 2009.
Budgeten för skjutsar till barn med växelvis boende har under första halvåret 2009
ökat med ca 100 tkr vilket bedöms bli lika stort andra hälften av året.
Hänsyn togs inte heller för den tvist som fanns med Blekingetrafiken om 0,3 Mkr
avseende debiteringar för 2007 och 2008.
Sammantaget beräknas skolskjutskontot gå 0,8 Mkr minus vilket föreslås tillskjutas
från reserven.
Barnomsorgsintäkter
1,3 Mkr
När intäkterna för barnomsorgen budgeterades för 2009 togs inte hänsyn till effekter
av ”finanskrisen” och den konjunkturnedgång som inträffat under året.
Barnomsorgsintäkterna har i snitt minskat med ca 100 tkr varje månad mot budget
vilket innebär en överbudgetering i 2009 års budget med 1,3 Mkr vilket också
föreslås täckas med medel från barn- och ungdomsnämndens reserv.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att fördela 2009 års reserv enligt förvaltningens förslag
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens augustisammanträde.
---------------Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar bifall till punkten om kompensation nytillkomna elever
1,0 Mkr samt till punkten skolskjutsar 0,8 Mkr. I övrigt yrkar Patrik på att resterande
pengar ska ligga kvar i reserven tills vidare.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Patrik Hanssons yrkande
och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
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Votering
Votering begärs. Nämnden godkänner följande voteringsproposition:
Den som stöder tjänstemannaförslaget röstar ja. Den som stöder Patrik Hanssons
yrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta Gamelius
(M), Anna Ekström (FP), Pernilla Persson (C), Thomas Brindefalk-Knutsson (KD),
Richard Jomshof (SD) samt Eva Ottosson (M).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Petersson (S), Eva-Britt Dahlström
(S), Roland Andréasson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Eva Henningsson (S) samt
Helene Gustafsson (S).
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutat enligt
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att fördela 2009 års reserv enligt förvaltningens förslag.
_____________

26 augusti 2009
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§ 52
Yttrande till Länsrätten
Barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona kommun har av länsrätten i Blekinge län
blivit anmodade att yttra sig i mål nr: 161-09.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen har på uppdrag av ordförande tagit fram ett förslag
till yttrande och föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att till Länsrätten lämna förvaltningens förslag.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet på
nämndens augustisammanträde.
---------------Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

26 augusti 2009

§ 53
Delegeringsärenden
Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet:
Beslut med anledning av sökt bidrag ur Karlskrona skol- 2009.134 046
väsendes samfond för lärare
Beslut avseende flytt av Furs förskola och fritidshem

2009.149 290

Beslut om lönetillägg för uppdrag som ledningsresurs
25% i Lyckebyområdet under tiden 1 augusti till och
med den 31 december 2009

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som ledningsresurs
20% vid Sunnadals förskolor under tiden 1 augusti till
och med den 31 december 2009

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare under tiden 1 augusti till och med den
31 december 2009

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik rektor
100% under tiden 1-16 juni 2009. Ersätter tidigare
beslut.

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som lednings2009.1 024
resurs inom skolenheten Spandelstorp/Kättilsmåla
f-5 under tiden 10 augusti till och med den 31 december
2009
Beviljad ledighet för flicka år 1 i Jämjö västra rektorsområde för tiden 8 december 2009 till och med den
13 januari 2010
Beviljad ledighet för pojke år 4 i Jämjö västra rektorsområde för tiden 8 december 2009 till och med den
13 januari 2010
Inskrivning av pojke i särskolans rektorsområde från
och med den 24 augusti 2009

2009/8011
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Inskrivning av pojke i särskola från och med den
24 augusti 2009

2009/8013

Inskrivning av pojke i särskola från och med den
24 augusti 2009

2009/8019

Inskrivning av flicka i särskola från och med den
24 augusti 2009

2009/8020

Inskrivning av flicka i särskola från och med den
24 augusti 2009

2009/8025

Inskrivning av pojke i särskola från och med den
24 augusti 2009

2009/8022

Inskrivning av pojke i särskola från och med den
24 augusti 2009

2009/8016

Inskrivning av pojke i särskola från och med den
24 augusti 2009

2009/8010

Inskrivning av pojke i särskola från och med den
24 augusti 2009

2009/8029

Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och
den 24 augusti 2009

2009/8001

Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och
den 24 augusti 2009

2009/8001

Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och
den 24 augusti 2009

2009/8001

Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och
den 24 augusti 2009

2009/8001

Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och
den 24 augusti 2009

2009/8001

Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och
den 24 augusti 2009

2009/8001

Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och
den 24 augusti 2009

2009/8001
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Inskrivning av flicka i gymnasiesärskola från och
den 24 augusti 2009

2009/8001

Inskrivning av pojke i gymnasiesärskola från och
den 24 augusti 2009

2009/8001

Inskrivning av flicka i särskola från och med den
24 augusti 2009

2009/8040

Beslut om reviderad timplan för Rödebyskolan år
7-9 inför läsåret 2009/2010

2009.5057 606

Beviljad ledighet för pojke år 3 i Nättraby rektorsområde under tiden 1-15 september 2009
Beviljad ledighet för pojke år 9 på Jändelskolan under
tiden 26-29 maj 2009. Tidigare beviljad ledighet
7 dagar.

2009/4077

Beviljad ledighet för flicka år 9 på Jändelskolan under
tiden 26-29 maj 2009. Tidigare beviljad ledighet
7,5 dagar.
Beviljad ledighet för pojke år 8 på Jändelskolan den
3 juni 2009. Tidigare beviljad ledighet 12 dagar.
Beviljad ledighet för pojke år 4 i Jämjö västra rektorsområde den 29 maj 2009. Tidigare beviljad ledighet
13 dagar.

2009/4078

Beviljad ledighet för flicka år 6 i Jämjö östra rektorsområde under tiden 2-4 juni 2009. Tidigare beviljad
ledighet 9 dagar.

2009/4079

Beviljad ledighet för flicka år 5 i Jämjö östra rektorsområde under tiden 2-4 juni 2009. Tidigare beviljad
ledighet 8 dagar.
Inskrivning av flicka i särskola från och med den
24 augusti 2009.

2009/8012

Inskrivning av pojke i särskola från och med den
24 augusti 2009.

2009/8014

Inskrivning av pojke i särskola från och med den
24 augusti 2009.

2009/8040
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Beviljad ledighet för pojke år 1 under tiden 15 maj till
och med den 10 juni 2009.

2009.1029 606

Beslut om anpassad studiegång för pojke år 7 i Sunnadals rektorsområde under tiden 24 mars till och med den
5 juni 2009.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_______________

26 augusti 2009

32

§ 54
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2009.155 042
§ 102
Avrapportering av kommunfullmäktiges
uppdrag/särskilda direktiv 2008

Kommunfullmäktige

2009.156 040
§ 103
Riktlinjer för intern kontroll

Kommunfullmäktige

2009.157 040
§ 104
Riktlinjer för investeringar

Kommunfullmäktige

2009.154 600
§ 117
Svar på medborgarförslag om att låta högstadieskolorna delta i Nationaldagsfirandet i Hoglands park
med sina årliga skolshower

Kommunfullmäktige

2007.187 102
§ 122
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

2007.187 102
§ 123
Kommunala val

Kommunfullmäktige

2008.346 042
§ 127
Delårsrapport per den 30 april 2009

Kommunfullmäktige

2008.174 282
§ 132
Ändrade taxor för uthyrning av olika
kommunala skollokaler

Kommunfullmäktige

2009.88 623
§ 138
Medborgarförslag – Utökat upptagningsområde för Sturkö skola
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Kommunstyrelsen

2008.333 290
§ 185
Investeringstillstånd för och finansiering
av ny förskola i Jämjö

Kommunstyrelsen

2009.193 043
§ 212
Utredning angående Arena Rosenholm och
berörda verksamheter

Tekniska nämnden

2008.333 290
§ 74
Investeringstillstånd för ny förskola i Jämjö

Länsrätten i Stockholms län

2008.122 631
Dom; Överklagat beslut för rätt till bidrag
för fristående förskoleklass och en fristående
grundskola årskurs 1-9 enligt skollagen
(1985:1100), Karlskrona Montessorifriskola AB

Skolinspektionen

2008.122 631
Beslut - Ansökan från Karlskrona
Montessorifriskola AB om godkännande av
och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och
fristående grundskola, åk 1-9, i Karlskrona kommun

Kommunledningsförvaltningen

2009.169 121
Befolkningsprognos för Karlskrona
kommun 2009-2018

Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.56 214
Yttrande angående detaljplan för kv. Kölen,
Hästövarvet, Karlskrona kommun
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.159 214
Yttrande angående detaljplan för
Torstäva 5:4, Karlskrona kommun
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.188 214
Yttrande angående detaljplan för
Gängletorp 14:27, Karlskrona kommun
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Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.290 214
Yttrande angående detaljplan för
Gullbernahult, västra delen, Karlskrona kommun
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.174 214
Yttrande angående detaljplan för Gullvivan 1,
Karlskrona kommun
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.290 214
Yttrande angående detaljplan för
Gullbernahult, östra delen, Karlskrona kommun
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.173 214
Yttrande angående detaljplan för
Bokbindaren 2, Abrahamsson Tryckeri m m,
Karlskrona kommun
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.172 214
Yttrande angående detaljplan för
Kättilsmåla 1:64, villaområde, Karlskrona kommun
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.171 214
Yttrande angående detaljplan för Rosenfeldt 21,
Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2009.179 291
Delegationsbeslut; Registrering av livsmedelsanläggning, Rosenholmskolan

Barn- och ungdomsförvaltningen

2009.166 630
Sammanställning av stödresurser för enskilda
förskolor och fritidshem, hösten 2009

Nils-Erik Hansson

2009.120 046
Reseberättelse angående erhållet bidrag ur
Karlskrona skolväsendes samfond för lärare

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas
till protokollet.
_______________
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§ 55
Kurser och konferenser
-

Att arbeta med barn – möta föräldrar.
Karlskrona KompetensCenter 3 september 2009

-

Mobbning diskriminering i skolans värld – agera nu.
Stockholm den 28 september 2009

-

Sex, unga och klamydia. Nationell konferens om verktyg och arenor för
prevention
Stockholm den 22-23 oktober 2009

-

Möjligheter till kompetensutveckling. Komrevs utbildningskatalog hösten 2009

-

Åsa Gyberg Karlsson påannonserar en satellitkonferens i Konserthuset i
september. Ordförande skickar ut information om denna konferens till samtliga
ledamöter i barn- och ungdomsnämnden.

Pernilla Persson (C) och Birgitta Gamelius (M) anmäler att de vill deltaga på
föreläsningen om att arbeta med barn – möta föräldrar som äger rum på
Karlskrona KompetensCenter den 3 september.
Ordförande godkänner deltagande, Eva Karlsson ombesörjer anmälan.
____________
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§ 56
Övrigt
1.

Nuläge
Pandemi
Förvaltningen följer Socialstyrelsens riktlinjer. Information har gått ut till
föräldrar och personal.
Skolstart läsåret 2009/2010
Läsåret har precis börjat. På alla områden, utom i norra kommundelen, har
år 6 kommit till år 7-9-skolorna.
Ny skollag
Karlskrona kommun har utsetts till remissinstans för nya skollagen.
Barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen arbetar
gemensamt med att gå igenom förslaget och skriva ihop ett remissvar.
Cykelvägar
Cykelbanan mellan Hästö och Wämö är klar.
På gång är också cykelbanan mellan Torskors och Spandelstorp.

2.

Tackbrev
Eva Lindqvist, som arbetat som assistent på stöd och utveckling, tackar
för uppvaktningen i samband med pensionsavgång.

3.

Redovisning av barnomsorgskön
Pernilla Persson (C) framför önskemål om en redovisning av barnomsorgskön
på barn- och ungdomsnämndens sammanträde i september.

4.

TV-inslag, friskolor
SVT:s Rapport har varit i kontakt med förvaltningschefen och någon rektor
med anledning av att Karlskrona kommun har flera friskolor.
Programmet kommer att sändas i slutet av vecka 35.
_____________

30 september 2009 1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 30 september 2009
§ 57

Aktuell information
- Personalsituationen
- Öppna jämförelser
- Införandet av f-5 och 6-9
- Personalnyckeltalen andra tertialet
- Köredovisning
- Attityder till skolan år 2009
- Enkätundersökning – Karlskronaungdomars tobaks, alkohol- och
andra drogvanor
- Yttrande skollagen

§ 58

Delårsbokslut

§ 59

Internkontrollplan 2009/2010

§ 60

Ny förskola på Verkö

§ 61

Tullen

§ 62

Delegeringsärenden

§ 63

Meddelanden

§ 64

Kurser/konferenser

§ 65

Övrigt
- Uppvaktning
- Invigning Rosenfeldtskolan
- Öppna förskolan Trossö
- Konsekvensbeskrivning – budget
- Samverkansprotokoll

30 september 2009 2

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Freden
30 september kl 08.30 – 14.00

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Johan Elofsson (M)
Patrik Hansson (S)
Birgitta Gamelius (M)
Patrik Magnusson (M)
Anna Ekström (FP)
Pernilla Persson (C)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)
Jeanette Pettersson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Roland Andréasson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Richard Jomshof (SD)

fr o m kl. 08.50

Eva Ottosson (M)
Emina Cejvan (M)
Margareta Olin Mattson (C)
Eva Henningsson (S)
Bo Svensson (S)
Siv Holmberg (S)

kl. 08.30-10.10

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Eva Ottosson (M)
Emina Cejvan (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Margareta Olin Mattson (C)
Bo Svensson (S)
Helene Gustafsson (S)
Faraj Abu Iseifan (S)
Ola Svensson (SD)

ordf kl. 08.30-08.50

fr o m kl. 10.10

fr o m kl. 09.05
fr o m kl. 08.45

fr o m kl. 08.45

kl. 08.30-09.05
kl. 08.30-08.45

kl. 08.30-08.45

fr o m kl. 10.10
fr o m kl. 09.05-11.40 föredragning

fr o m kl. 08.45
fr o m kl. 08.45

Tjänstemän

Bodil Karsvall, barn- och ungdomschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef
Stefan Petersson, controller §§ 58-59
Anja Eklund, kvalitetschef §§ 57- 59
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Inbjudna

Anders Nordberg, alkoholhandläggare socialförvaltningen § 57.7
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Utses att justera Thomas Brindefalk-Knutsson
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli fredagen den 2 oktober 2009
Justerade paragrafer §§ 57-65
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 2 oktober 2009.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare
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§ 57
Aktuell information
1.

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

2009.200 611

forts § 57
2.

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

30 september 2009 6

forts § 57

3.

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

2009.12 026

forts § 57
4. Personalnyckeltalen andra tertialet
Personalspecialist Lena Dehlin redovisar personalnyckeltalen för andra tertialet,
april-juni 2009.
Antalet anställda har minskat på grund av övergång till serviceförvaltningen.
Sjukdagar per anställd har minskat i förvaltningen.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________
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S Ohlsson
Akten

2009.10 620

forts § 57
5.

Köredovisning per den 31 augusti 2009
Verksamhetschef för förskolan, Solvig Ohlsson, redovisar kösituationen.
Redovisningen omfattar samtliga skolområden och enskilda verksamheter. Den
totala kön avseende förskolebarn i åldrarna 1-5 är 17 barn. 5 barn har erbjudits
plats, men föräldrarna har valt att avvakta tills eftersökt plats kan erbjudas.
11 barn har ej fått erbjudande om plats på grund av sena ködatum. Ett barn står i
kö till enskild verksamhet.
Framtida känd kölista till och med maj 2010 visar 324 barn varav 56 till
enskild verksamhet. Av den totala kön fram till och med maj 2010 önskar
40 placering enligt regeln för arbetssökande och 6 placering enligt regeln för
föräldraledighet.
Kön avseende barn i åldrarna 6-12 år är 6 barn i kö varav 4 till enskild
verksamhet. 2 av barnen har sena ködatum. Framtida känd väntelista från till och
med maj 2010 är 18 barn varav 3 enligt regeln för arbetssökande.
Fram till årsskiftet klarar förvaltningen att ge samtliga barn i kön plats, dock inte
alltid förstahandsvalet.
Solvig Ohlsson går även igenom omplaceringskön för samtliga områden.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________
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A Eklund
A Ottosson
Akten

2009.230 619

forts § 57
6. Attityder till skolan år 2009
Ärendet utgår.
______________
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A Eklund
Akten

2009.231 629

forts § 57
7.

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

2009.165 610

forts § 57
Yttrande skollagen
Barn- och ungdomsnämnden har i samråd med utbildningsförvaltningen fått
Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25) på
remiss från utbildningsdepartementet.
Remissvaret ska vara utbildningsdepartementet tillhanda senast den 1 oktober
2009. Alla inkomna yttranden kommer att publiceras på regeringens hemsida.
Ett tjänstemannayttrade från de båda förvaltningarna är framtaget.
Partigrupperna har fått erbjudande att skicka med separata yttrande.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________
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Kommunstyrelsen
B Karsvall
S Petersson
Akten

2008.233 042

§ 58
Delårsbokslut augusti 2009
Prognosen för förvaltningens resultat bedöms sluta på ett negativt resultat mot
budget på – 1,5 Mkr.
Avvikelsen beror i sin helhet på svårigheter att hantera oplanerade elevförändringar
som t ex sena avgångar från kommunal skola till friskola vilket områdena haft svårt
att hantera i omställning.
Åtgärder är vidtagna i form av inköpsstopp, vikariestopp samt stopp för
kompetensutveckling under resten av hösten på berörda enheter. Förhoppningar finns
att dessa åtgärder skall ge förväntat resultat. I dagsläget är det för tidigt att se några
effekter av detta vilket gör att förvaltningen även vid detta delårsbokslut
prognostisera ett negativt resultat som dock är mindre än i aprils uppföljning.
Förskolan
Behovet av fler förskoleplatser har ökat även under 2009. Under våren 2009 ökade
antalet platser med ca 75 jämfört med samma period 2008. Under hösten 2009
förväntas dock ökningen vara betydligt mindre.
Utökningen av platser har skett genom mindre utökningar på befintliga förskolor runt
om i kommunen, både kommunala och enskilda samt genom att tillfälliga
avdelningar på Hästö.
Behovet av fler förskoleplatser prognostiseras att öka även under 2010. Kvarstår
nuvarande efterfrågandefrekvens och snittider så finns behov av ytterligare ca 60
årsplatser i förskoleverksamheten 2010.
Det finns dock en osäkerhet omkring omfattningen av barnens omsorgsbehov
kopplat till den rådande lågkonjunkturen med förväntad hög arbetslöshet, vilket
påverkar behovet av förskoleplatser.
Grundskolan
Det finns tre mycket tydliga faktorer som påverkar elevantalet i de kommunala
skolorna.
Det är Karlskronas expansion med helt nya bostadsområden, det är demografin med
förskjutning av elever mellan åren samt ökad rörlighet pga. elevernas fria skolval.
Det innebär att den kommunala skolan får allt svårare att hantera antalet enheter med
icke optimerade elevantal
Den kommunala grundskolan år f – 9 har mellan den 31 augusti 2008 och den
31 augusti 2009 minskat med 39 elever medan friskolornas elevantal under samma
period har ökat med 86 elever. Demografiskt har elevunderlaget ökat med 42 elever.
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Måluppfyllelse
De verksamhetsmål som kommunfullmäktige satte upp för Barn- och
ungdomsnämndens verksamhet var dels att alla barn i kön till förskolan skall ha fått
en plats sig tilldelad senast tre månader från ansökningsdatum samt att andelen
elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall år 2009 öka
från nuvarande 89 % (2007) till minst genomsnitt för gruppen ”större städer”. För
2009 skall andelen fortsätta öka till 93 %.
Målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats
sig tilldelad senast tre månader från ansökningsdatum klarar nämnden av att hålla.
När det gäller målsättningen för år 9, att andelen elever i år 9 som är behöriga till
fortsatta studier på gymnasiet skall ha ökat från 89 % (2007) till 93 % 2009, så
redovisas här resultatet för höstterminen 2009 vilket innebär en försämring mot
2008. Andelen elever som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet efter
sommarskolan är 91,5 %.
Investeringar
Investeringsbudgeten är på totalt 7,0 Mkr vilket inkludera 0,5 Mkr för den utbyggnad
som planeras inom den kommunala förskolan under 2009.
Bokfört utfall per augusti är 3,4 Mkr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att
2. att

godkänna delårsbokslut för januari – augusti 2009
överlämna delårsbokslut för januari – augusti 2009 till kommunstyrelsen

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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Kommunstyrelsen
B Karsvall
A Eklund
S Petersson
Akten
§ 59
Internkontrollplan 2009/2010

2008.348 040

I dokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” som
beslutades av kommunfullmäktige den 18 december 2008 framgår att
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig
internkontroll av verksamheten.
Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom
sina respektive verksamheter.
Varje nämnd och styrelse ska senast i februari månad anta en plan för sin interna
kontroll. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen
Den interna kontrollplanen skall ange hur tillsynen av verksamheten skall bedrivas.
Rapportering av uppföljning på nämndsnivå till kommunstyrelsen ska ske i samband
med årsbokslutet. Rapportering ska också ske till kommunens revisorer.
Förslag till internkontrollplan för Barn och ungdomsnämnden 2009-2010.
Uppföljningar och utvärderingar inom Barn och ungdomsnämndens verksamhetsområden sker på både centralnivå och på enhetsnivå. Av skolplanens sista sida
framgår vilka gemensamma utvärderingar som sker och när under planperioden det
genomförs.
Årligen skrivs instruktioner till rektorerna där årets ”kontroll” – områden pekas ut.
Allt uppföljnings- och utvärderingsarbete som görs, oavsett metoden ingår i vårt
totala kvalitetsarbete. Varje enhet med förskola, fritidshem och skola sammanställer
insatser och resultat i en kvalitetsredovisning. Personalen deltar aktivt i detta arbete.
Förvaltningens kvalitetsredovisning redovisar i första hand gemensamma
kvalitetsmätningar.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
att anta internkontrollplanen och överlämna denna till Kommunstyrelsen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________
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Tekniska nämnden
S Ohlsson
Akten

2009.232 290

§ 60
Ny förskola på Verkö
Bakgrund
Karlskrona kommun har under flera år kraftigt utökat antalet förskoleplatser för att
kunna möta den ökade efterfrågan. Detta har inneburit att alla som ansökt om en
förskoleplats har fått en plats och i de allra flesta fall också en plats på den ort eller
förskola som de önskat. Det finns dock familjer som inte fått plats utifrån sina
önskemål och arbetet med att etablera förskolor på de platser och i den omfattning
som efterfrågas har påbörjats bla genom Barn- och ungdomsnämndens beslut om
etablering av en ny förskola i Jämjö.
Önskemålet om förskola på Verkö har funnits under många år. Redan 2000 startades
en provisorisk förskoleavdelning på Gullberna Park som skulle flyttas till en ny
förskola på Verkö så fort den var byggd.
I samband med ”Lyckebyutredningen” beslutade Barn- och ungdomsnämnden i
januari 2009 § 8
att etablera 3,5 avdelningar förskola på Verkö med paviljonger på befintlig skoltomt
samt delar av skolan och att Lyckebyskolan och Verköskolan tillsammans bildar
en organisatorisk enhet.
Utifrån detta beslut flyttades grundskolans år 3 till Lyckebyskolan. Detta frigjorde
yta i Verköskolan för en förskoleavdelning. Den dagbarnvårdarverksamhet som
redan tidigare fanns på skolan omvandlades till en förskola och ingår nu i denna
verksamhet. Från augusti 2009 finns alltså 1,5 förskoleavdelning i skolans lokaler.
Barnen i denna verksamhet är mellan 1 och 5 år.
Förslag
Utifrån ovan redovisat beslut har nu tekniska förvaltningen tagit fram ett förslag på
etablering av paviljonger på Verköskolans tomt.
Paviljongerna är 360 m2 och ger plats för 38 förskoleplatser (=ca 30 barn).
Paviljongerna beräknas kunna vara klara för inflyttning i augusti 2010.
Flertalet av dessa barn har idag placering på andra förskolor i kommunen framförallt
i Lyckebyområdet. Detta innebär att kostnaden för drift (exkl hyra) till delar flyttas
från Röd- och Gulmyrans förskolor på Gullberna Park.
Lokalerna för Röd- och Gulmyrans förskolor förhyrs från fastighetsbolaget Dagon.
Det finns två kontrakt tecknade. Det ena kontraktet löper fram till den 1 april 2011
och har därefter 3 månaders förlängningstid och 3 månaders uppsägningstid. Det
andra kontraktet löper idag till den 31 december 2010 och har 12 månaders
förlängningstid och 9 månaders uppsägningstid. Detta kontrakt innehåller också ett
restvärde på 91 000 kronor.
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Driftskostnader per år
20 förskoleplatser exkl hyra
18 nya förskoleplatser
Årshyra
TOTALT

flyttas från Röd- och Gulmyran
1 440 000 kronor
740 000 kronor
2 180 000 kronor

Delårskostnaden 2010 blir ca 910 000 kronor under förutsättning att verksamheten
startar i augusti 2010.
I samband med uppstarten av dessa två nya avdelningar behövs ca 150 000 kronor
för inventarieanskaffning.
Denna förslagna förskoleetablering av Verkö förskola finansieras genom de medel
som finns för förskoleutbyggnad i Barn- och ungdomsnämndens budget för 2010.
Med utgångspunkt i de prognoser för förskolebehovet som gjorts så kommer behovet
av förskoleplatser i kommunen att öka ytterligare något under 2010 vilket innebär att
lokalerna på Gullberna kan behövas för att möta denna efterfrågan. Det är dock
mycket svårt att prognostisera behovet av förskoleplatser den närmsta tiden eftersom
den idag rådande lågkonjunkturen påverkar bla arbetslösheten vilket i sin tur
påverkar behovet av förskoleplatser.
Behovet av kommunala förskoleplatser är också svårt att förutse eftersom enskilda
aktörer visat intresse av förskoleetableringar på olika platser i kommunen.
Förverkligas dessa planer kommer detta att innebära att kommunala enheter i
framförallt Lyckebyområdet kommer att behöva stängas.
Behövs inte lokalerna för Röd- och Gulmyran för utbyggnad av förskolplatser så ska
dessa lokaler sägas upp, helt eller delvis, och hyreskostanden flyttas till de nya
lokalerna på Verkö.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att

hemställa till tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
genomföra ovan redovisat förslag till nybyggnation av förskola på Verkö

samt att barn- och ungdomsnämnden för egen del beslutar
2. att
3. att

utöka förskolan på Verkö med två förskoleavdelningar enligt ovan
hos kommunstyrelsen, inför budget 2010, begära 150 000 kronor för
inventarier.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________
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Miljö- och byggnadsnämnden
B Karsvall
Akten

2008.53 291

§ 61
Tullskolan
I en skarp skrivelse har barn- och ungdomsnämnden av miljö- och byggnadsnämnden fått anmärkningar på ventilationen och bullermiljön på Tullskolan.
Svar på skrivelsen ska vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den
15 oktober 2009. Anmärkningarna ska vara åtgärdade innan årets slut.
Tekniska förvaltningen har gått igenom hela skolans ventilation och åtgärdat
ventilationen. Mätningar har genomförts som samtliga visar att med upprättat
vädringsschema så ligger värdena inom den tillåtna ramen.
Tre klassrum har utrustats med klassrumsaggregat och de värden som mätts upp visar
att det inte är någon större skillnad mellan rum med aggregat och de som är utan.
I båda fallen ligger värdena inom tillåten ram.
Förvaltningen arbetar med ett utredningsuppdrag innehållande två alternativ vilka
skall ge förslag på vilket sätt verksamheten för eleverna skall bedrivas på längre sikt.
I avvaktan på att utredningen skall bli klar, vilket är planerat till oktober månad
2009, och tills att barn och ungdomsnämnden kan ta ställning till de båda
alternativen har förvaltningens önskan varit att få avvakta med att vidta ytterligare
åtgärder i lokalerna.
Beslut om hur barn och ungdomsnämnden har för avsikt att gå vidare utifrån
utredningen kommer att kunna tas i december 2009.
Barn- och ungdomsförvaltningen vill med en överklagan få till en samordning av de
beslut som är på gång gällande Tullskolan och inte tvingas till kortsiktiga och
ekonomiskt oförsvarbara lösningar.
Barn- och ungdomsförvaltningen vill också få en rimlig tid till att förbereda barn och
föräldrar på kommande förändringar.
Tjänstemannaförslag
Med ovan angivna skäl föreslår barn- och ungdomsförvaltningen nämnden besluta
att överklaga Miljö- och byggnadsnämndens beslut, 14 september 2009 §242,
angående inomhusmiljön i Tullskolan.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________
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§ 62
Delegeringsärenden
Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet:
Beslut om återbetalning av barnomsorgsavgift för 2009

2009.222 619

Beslut om avgiftsbefrielse 4-5 augusti 2009

2009.223 619

Beslut om lönetillägg för uppdrag som vik studie- och
yrkesvägledare inom särskolan under tiden 18 augusti
till och med den 31 december 2009.

2009.1 024

Beslut om lönetillägg under tiden 17 augusti till och
med den 31 december 2009.

2009.1 024

Beviljad ledighet för pojke år 5 i västra skolområdet,
Nättraby, under tiden 23 november till och med
den 7 december 2009
Beviljad ledighet för pojke år 8 i Västra skolområdet,
Sunnadal, under tiden 30 november 2009 till och med
den 29 januari 2010.
Beviljad ledighet för pojke år 9 i Västra skolområdet,
Nättraby, under tiden 9-23 oktober 2009
Beviljad ledighet för flicka år 9 i Västra skolområdet,
Nättraby, under tiden 30 november 2009 till och med
den 28 januari 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 5 i
Västra skolområdet, Sunnadal, från och med den
13 maj 2009 och tills vidare.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 7 i
Västra skolområdet, Sunnadal, från och med den
12 augusti 2009 och tills vidare.
Beviljad ledighet för pojke år 7 i Västra skolområdet,
Sunnadal, under tiden 25 augusti 2009 till och
med den 25 september 2009.
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Beviljad ledighet för flicka år 8 i Västra skolområdet,
Sunnadal, under tiden 3-25 september 2009
Beviljad ledighet för pojke år 4 i Lyckeby skolområde
under tiden 5-19 november 2009.
Beviljad ledighet för pojke år 3 i Lyckeby skolområde
under tiden 5-19 november 2009.
Beviljad ledighet för pojke år 1 i Lyckeby skolområde
under tiden 7-18 september 2009.
Beviljad ledighet för flicka år 4 i Lyckeby skolområde
under tiden 14-28 september 2009.
Inskrivning av pojke i skärskola på försök från och med
den 24 augusti 2009

2009/8028

Inskrivning av flicka i särskolan från och med den
24 augusti 2009

2009/8030

Mottagning av pojke i gymnasiesärskola från och med
den 24 augusti 2009

2009/8001

Mottagning av pojke i gymnasiesärskola från och med
den 24 augusti 2009

2009/8001

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_______________

30 september 2009 20

§ 63
Meddelanden

Kommunfullmäktige

2009.208 026
§ 146
Förslag till Jämställdhetsplan för 2009

Kommunfullmäktige

2008.260 109
§ 148
Förslag till plan för etnisk mångfald 20092011 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet

Kommunfullmäktige

2008.176 617
§ 151
Förslag till ändrad organisatorisk tillhörighet
gymnasiesärskola och särvux

Kommunfullmäktige

2009.209 041
§ 152
Budgetramar och koncernövergripande mål
för åren 2010-2012

Skolverket

2009.170 609
Beslut om fördelning av bidrag för
utvecklingsinsatser i matematik

Skolverket

2009.224 611
Kommunblad med jämförelsetal för
huvudmän

Till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2009.206 214
Angående detaljplan för Augerums-Ryd
1:18, industriområde, Karlskrona kommun

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

30 september 2009 21

§ 64
Kurser och konferenser
-

Allmänna barnhusets stiftelse har föreläsning om barnkonventionen den 4 november
i Stockholm. Kostnad 850 kronor.
Eva-Britt Dahlström åker på denna föreläsning. Barn- och ungdomsnämnden
betalar föreläsningskostnaden.

-

Inbjudan till ungdomskonferens angående ungdomars brottslighet och utsatthet.
Onsdagen den 4 november 2009 kl. 08.30-17.00 på Blekinge Tekniska Högskola
i Karlshamn. Arrangör är Polismyndigheten i Blekinge län.
Konferensen är kostnadsfri.
Följande ledamöter anmäler sig till konferensen:
Jan-Olof Petersson (FP)
Patrik Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Eva Ottosson (M)
Margareta Olin Mattsson (C)
Pernilla Persson (C)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)
Anna Ekström (FP)
Siv Holmberg (S)
Roland Andréasson (S)
_______________

30 september 2009 22

§ 65
Övrigt
1.

Uppvaktning
Ledamot Roland Andreásson (S) har fyllt 50 år. Barn- och ungdomsnämnden
och förvaltningen framför sina gratulationer till Roland och överlämnar
gåva och blommor.
Roland tackar för uppvaktningen.

2.

Invigning Rosenfeldtskolan
Den omfattande ombyggnaden och renoveringen av Rosenfeldtskolan är nu
klar. 1:e vice ordförande Johan Elofsson (M) berättar om invigningen.

3.

Öppna förskolan Trossö
I samverkansprotokollet står skrivet om att öppna förskolan på Trossö föreslås
stängas nu i höst. Förvaltningen behöver göra förändringar i området och
verksamheten fungerar inte fullt ut i nuvarande lokaler. Föräldrar kommer att
hänvisas till öppna förskolan i Kungsmarken.
Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Jeanette Pettersson (S) samt
Richard Jomshof (SD) menar att detta bör komma upp på barn- och ungdomsnämnden för omprövning.

4.

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

5.

Samverkansprotokoll
Samverkansprotokollen kommer framöver att skickas ut till nämndens
ledamöter i samband med utskick av nämndens handlingar.
_____________

28 oktober 2009

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 28 oktober 2009
§ 66

Aktuell information
- Attityder till förskolan år 2009
- Attityder till skolan år 2009
- Tullen

§ 67

Budgetuppföljning september 2009

§ 68

Förslag till jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen
läsåret 2009/2010

§ 69

Rekommendation om förbud mot nötter, jordnötter med mera

§ 70

Strategi för långsiktig utveckling av förskola/skola - revisionen

§ 71

Delegeringsärenden

§ 72

Meddelanden

§ 73

Kurser/konferenser

§ 74

Övrigt

1

28 oktober 2009

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Freden
Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 – 11.40

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Johan Elofsson (M)
Patrik Hansson (S)
Birgitta Gamelius (M)
Pernilla Persson (C) fr o m kl 08.35
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)
Jeanette Pettersson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Roland Andréasson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Åsa Gyberg-Karlsson (V) t o m kl. 10.45 § 66 föredragning

Tjänstgörande ersättare

Eva Ottosson (M)
Åsa Thelning (FP)
Eva Henningsson (S)
Siv Holmberg (S) fr o m kl. 11.15 § 67 föredragning
Ola Svensson (SD)

Ersättare

Emina Cejvan (M)
Margareta Olin Mattson (C)
Siv Holmberg (S) t o m kl. 10.45 § 66 föredragning
Helene Gustafsson (S)

Tjänstemän

Bodil Karsvall, barn- och ungdomschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare
Eva Karlsson, nämndsekreterare

2

28 oktober 2009
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Utses att justera Eva-Britt Dahlström
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli tisdagen den 3 november 2009
Justerade paragrafer §§ 66-74
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 3 november 2009.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

28 oktober 2009
A Ottosson
Rapport
Akten

4

2009.255 619

§ 66
Aktuell information
1.

Attityder till förskolan år 2009
En viktig del i arbetet med att utveckla våra förskolor är att ta reda på hur
föräldrarna upplever dem. Enligt beslut av barn- och ungdomsnämnden genomfördes våren 2009 en enkätundersökning, i vilken alla föräldrar med barn i förskola
erbjöds möjlighet att delta.
I enkätundersökningen har man frågat efter föräldrars uppfattning av kvalitet
i förskolan. De områden undersökningen omfattar är Barns inflytande och
trygghet, Lärande och utveckling samt Föräldrarna.
Liksom tidigare undersökningar har föräldrar gett förskolan ett högt betyg
särskilt inom området Barns inflytande och trygghet.
För totalt 3 408 barn har 1 314 svar lämnats, vilket ger en svarsfrekvens på
38.5%
Resultaten av undersökningen sammanställs i en kommunövergripande rapport.
Den redovisas för barn- och ungdomsnämnden samt överlämnas till de enskilt
bedrivna förskolorna och till rektorsområdena. De egna resultaten för respektive
förskola/avdelning har rektor/personal tillgång till genom det enkätprogram som
användes. I nära anslutning till att föräldrarna besvarat enkäten kunde personal
och rektor ta ut resultaten och analysera dessa. Genom dialog om rapporten ser
rektor och personal förskolans styrkor och svagheter.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________

28 oktober 2009

A Eklund
Rapport
Akten

5

2009.230 619

forts § 66
2.

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

barn- och ungdomsnämnden omedelbart påbörjar arbete med en
grundlig utvärdering, med resultatuppföljning, av svaren i attitydundersökningen till skolan 2009-10-28

2. att

nämnden utser en politikergrupp med tre personer som leder arbetet.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt Patrik Hanssons yrkande.
Vilka ledamöter som ska ingå i politikergruppen meddelas till ordförande
inom en vecka från dagens datum.
______________

28 oktober 2009

B Karsvall
Akten

6

2008.53 291
forts § 66

3.

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

28 oktober 2009
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2008.233 042
Kommunstyrelsen
S Petersson
Akten
§ 67
Budgetuppföljning september 2009
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per september 2009 uppgår till
+ 26,0 Mkr. I förhållande till periodiserad budget och i förhållande till föregående år
så är resultatet i paritet med 2008 vid denna period.
Utfallet kan kortfattat förklaras enligt följande:
Det positiva utfallet beror till största delen på den uppbokade semester- och
ferielöneskulden har utbetalats från balanskonto under sommaren.
Prognos
Prognostiserat utfall per den 31 december 2009 beräknas till – 1,5 Mkr
Kommentarer till avvikelse
Avvikelsen beror i sin helhet på svårigheter att hantera oplanerade elevförändringar
som t ex sena avgångar från kommunal skola till friskola vilket områdena haft svårt
att hantera i omställning.
Åtgärder är vidtagna i form av inköpsstopp, vikariestopp samt stopp för
kompetensutveckling under resten av hösten på berörda enheter. Förhoppningar finns
att dessa åtgärder skall ge förväntat resultat. I dagsläget är det för tidigt att se några
effekter av detta vilket gör att förvaltningen även vid detta delårsbokslut
prognostisera ett negativt resultat som dock är mindre än i aprils uppföljning.
Investeringsredovisning
Redovisning lämnas separat och på gemensamt dokument för samtliga förvaltningar.
Måluppfyllelserapportering
De verksamhetsmål som kommunfullmäktige satte upp för Barn- och
ungdomsnämndens verksamhet var dels att alla barn i kön till förskolan skall ha fått
en plats sig tilldelad senast tre månader från ansökningsdatum samt att andelen
elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall år 2009 öka
från nuvarande 89 % (2007) till minst genomsnitt för gruppen ”större städer”. För
2009 skall andelen fortsätta öka till 93 %.
Målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats
sig tilldelad senast tre månader från ansökningsdatum klarar nämnden av att hålla.
När det gäller målsättningen för år 9, att andelen elever i år 9 som är behöriga till
fortsatta studier på gymnasiet skall ha ökat från 89 % (2007) till 93 % 2009, så
redovisas här resultatet för höstterminen 2009 vilket innebär en försämring mot
2008. Andelen elever som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet efter
sommarskolan är 91,5 %.

28 oktober 2009

forts § 67
Personaluppföljning
Redovisas på separat dokument från personalsidan.
Föregående budgetuppföljning
Barn- och ungdomsnämnden godkände den 30 september 2009 upprättat
delårsbokslut per augusti utvisande en prognos för 2009 om – 1,5 Mkr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna budgetuppföljningen för januari-september 2009 och överlämna
den till Kommunstyrelsen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________
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2009.208 026
A Ottosson
A Eklund
Planer/Policy
Akten
§ 68
Förslag till jämställdhetsplan för barn- och ungdomsförvaltningen läsåret
2009/2010
Barn- och ungdomsförvaltningens jämställdhetsplan, daterad den 13 oktober 2009,
följer Karlskrona kommuns jämställdhetsplan. Kommunen samt varje förskola, skola
och fritidshem ska årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den
kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.(Förordningen om
kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. 1997:702). Kvalitetsredovisningarna upprättas
per läsår, varför förvaltningens jämställdhetsplan av verksamhetsmässiga skäl också
gäller för läsåret.
De fyra huvudmålen i planen är: 1. Tillväxt, 2. Sysselsättning, 3. Jämställdhet i
verksamheten och 4. Makten.
Under respektive rubrik beskrivs barn- och ungdomsnämndens målsättning och den
inriktning arbetet med jämställdhet ska ha inom nämndens verksamheter. Här
redovisas också de åtgärder som ska vidtas för att nå de mål som planen omfattar
samt uppföljning av planen för år 2008/2009.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

anta föreslagen jämställdhetsplan som sin egen.

Yrkanden
Patrik Hansson (S) lämnar tilläggsyrkande under rubriken Mål 2, Sysselsättning,
enligt nedan:
Text direkt från Karlskrona kommuns jämställdhetsplan:
”Avgörande för möjligheten att kunna ansvara för sin egen försörjning är rätt till
heltid och lika lön för lika eller likvärdigt arbete”.
”Alla anställda i Karlskrona kommun ska inneha heltidstjänster och endast i undantagsfall ska deltidstjänster förekomma.”
Mål: barn- och ungdomsnämnden ska följa den av kommunfullmäktige beslutade
jämställdhetsplanen när det gäller rätten till heltid och möjlighet till deltid.
Åtgärd: Rätt till heltid och möjlighet till deltid ska tillämpas.
Uppföljning: Förvaltningen avlägger månadsvisa rapporter till barn- och ungdomsnämnden.
Johan Elofsson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget i sin helhet och avslag till
Patrik Hanssons tilläggsyrkande.

28 oktober 2009
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forts § 68
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons tilläggsyrkande och finner att
barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Votering
Votering begärs. Nämnden godkänner följande voteringsproposition:
Den som bifaller Patrik Hanssons tilläggsyrkande röstar ja. Den som avslår tilläggsyrkandet röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström (S),
Roland Andréasson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Eva Henningsson (S) samt
Siv Holmberg (S).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta Gamelius
(M), Pernilla Persson (C), Thomas Brindefalk-Knutsson (KD), Eva Ottosson (M),
Åsa Thelning (FP) samt Ola Svensson (SD).
Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutat avslå
Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att anta förslagen jämställdhetsplan som sin egen.
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Roland Andréasson
(S), Lisbeth Bengtsson (S), Eva Henningsson (S) samt Siv Holmberg (S) reserverar
sig till förmån för eget yrkande.
______________

28 oktober 2009

S Ohlsson
Rektorerna
Allergikommittén
Akten

11

2009.256 460

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

uppmana nämndens verksamheter att följa den av Allergikommittén framtagna
rekommendationen.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

28 oktober 2009
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Kommunstyrelsen
2009.215 007
B Karsvall
A Eklund
S Petersson
Akten
§ 70
Strategi för långsiktig utveckling av förskola/skola – revisionen
Bakgrund
På uppdrag av kommunrevisionens har Ernst & Young genomfört en granskning av
strukturomvandlingen inom förskolan och grundskolan samt åtgärder för att klara
förskolegarantin. Granskningen syftar till att belysa om barn- och ungdomsnämnden
vidtar tillräckliga åtgärder för att på kort och lång sikt klara strukturomvandlingen
och förskolegarantin.
I sin sammanfattning skriver Ernst & Young:
”Förändringar i barn- och elevunderlag ställer krav på att verksamheten aktivt
anpassas. Sammanfattningsvis konstateras att barn- och ungdomsnämnden saknar en
långsiktig och uttalad strategi för att möta strukturomvandlingen. Åtgärder vidtas
dock för att på kort sikt anpassa verksamheten efter den ekonomiska ramen.
Barn- och ungdomsnämnden bedriver dock ett långsiktigt och strategiskt arbete för
att klara förskolegarantin. De åtgärder som vidtas skapar goda
planeringsförutsättningar för verksamheten.”
I granskningen identifieras följande förbättringsområden:
1. Barn- och ungdomsnämnden bör omgående besluta om en strategi för d
den långsiktiga utvecklingen av skolverksamheten.
2. För att säkerställa ett effektivt resursutnyttjande bör samutnyttjandet av
personalresurser och lokaler utvecklas ytterligare. Vidare bör uppföljningen utökas så att den även innefattar personaltäthet, gruppstorlek etc.
3. För att långsiktigt klara behovstäckningen inom förskolan bör flexibilitet
prioriteras vid nybyggnation och ökad samordning bör ske mellan
förskolor och grundskolor.
Kommunrevisionen önskar att barn- och ungdomsnämnden kommenterar de
förbättringsområden som identifierats i granskningen. Svar önskas före den
15 november 2009.
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag på svarsskrivelse till
kommunrevisionen, daterad den 20 oktober 2009.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att överlämna svarsskrivelsen till Karlskrona kommuns revisorer.

28 oktober 2009

13

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

28 oktober 2009

§ 71
Delegeringsärenden
Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet:
Utökning av platser i enskilt bedrivet familjehem

2008.315 630

Beslut om lönetillägg för uppdrag som elevassistent
vid Fridlevstad skola under tiden 19 oktober till och
med den 31 december 2009.

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare vid Vedebyskolan under tiden 17 augusti 2009
till och med den 31 mars 2010.

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare vid Vedebyskolan under tiden 17 augusti 2009
till och med den 31 mars 2010.

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare vid Vedebyskolan under den 17 augusti 2009
till och med den 31 mars 2010.

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för arbete 50% som studie- och
yrkesvägledare vid Wämöskolan under tiden 23 augusti
till och med den 18 december 2009.

2009.1 024

Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9, Jämjö
skolområde från och med den 24 augusti 2009.

2009.4110

Beviljad ledighet för flicka i år 1 i Rödeby skolområde
under tiden 13-27 november 2009.

2009.5077 606

Beviljad ledighet för flicka i förskoleklass i Rödeby
skolområde under tiden 22 september till och med
den 6 oktober 2009.

2009.5088 606

Beviljad ledighet för flicka i förskoleklass i Rödeby
skolområde under tiden 13-27 november 2009.

2009.5087 606

Beviljad ledighet för flicka år 4 i Lyckeby skolområde
under tiden 2-30 november 2009.

14
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forts § 71
Beviljad ledighet för pojke år 2 i Lyckeby skolområde
under tiden 2-30 november 2009.
Beviljad ledighet för flicka år 4 i Lyckeby skolområde
under tiden 1-18 december 2009.
Beviljad ledighet för pojke år 4 i Lyckeby skolområde
under tiden 2-18 november 2009.
Beviljad ledighet för flicka år 7 i Lyckeby skolområde
under tiden 17 november till och med den 1 december
2009.
Beviljad ledighet för pojke år 7 i Lyckeby skolområde
under tiden 1-18 december 2009.
Beviljad ledighet för flicka år 4 i Lyckeby skolområde
under tiden 31 augusti till och med den 15 september
2009.
Beviljad ledighet för flicka år 6 i Lyckeby skolområde
under tiden 2-18 november 2009.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
_______________

28 oktober 2009
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§ 72
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2009.88 623
§ 176
Medborgarförslag – Utökat upptagningsområde för Sturkö skola

Länsstyrelsen Blekinge län

2009.113 046
Beslut – Länsstyrelsen beviljar Karlskrona
kommun statsbidrag till ”Triaden”

Kommunalrådsexpeditionen
Karl-Gösta Svenson

2009.89 820
Politiska direktiv angående Holmsjö skola

Barn- och ungdomsförvaltningen

2009.89 820
Svar gällande begärd beredning från
Barn- och ungdomsnämnden avseende
hemställan om överläggningar med
Karlskrona kommun om idrottscentra i
Holmsjö.

Till
Samhällsbyggnadsförvaltningen

2009.212 214
Angående detaljplan för Vedebylund 1:1,
Karlskrona kommun

Barn- och ungdomsförvaltningen

2009.7 004
Redovisning av klagomålshantering för
Barn- och ungdomsförvaltningen

Förskollärare och fritidspedagor
från förvaltningens öppna
förskolor

2009.238 611
Skrivelse angående förvaltningens öppna
förskolor.

Lotta Erlandsson
lärare, Vedebyskolan

2009.243 005
Skrivelse angående införandet av trådlösa
dator- och telefonsystem i kommunens
skolor och barnomsorg

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

28 oktober 2009
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§ 73
Kurser och konferenser
Inga nya kursinbjudningar har inkommit.
Ungdomskonferens angående ungdomars brottslighet och utsatthet den 4 november
Två bilar är bokade till de ledamöter som anmält sig till denna konferens i Karlshamn.
Om man kör egen bil, anmäl detta till Eva Karlsson.
_______________

28 oktober 2009

§ 74
Övrigt
1.

Samverkansprotokollet
Jeanette Pettersson (S) ställer frågor gällande två punkter i samverkansprotokollet från den 13 oktober 2009.
Förvaltningschef Bodil Karsvall svarar på frågorna.
____________
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2 december 2009

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 2 december 2009
§ 75

Aktuell information
- Personalärende (B Karsvall)
- Regeljustering avseende ändring av omsorgstid (S Ohlsson)
- Medarbetarenkäten (L Dehlin)

§ 76

Budgetuppföljning oktober 2009 (S Petersson)

§ 77

Budget 2010 samt planer för 2011-2012 (B Karsvall/S Petersson)

§ 78

Internbudget 2010 (B Karsvall/S Petersson)

§ 79

Redovisning av utredning gällande Tullen och Wämöskolan
(B Karsvall/B Karlsson Flood)

§ 80

Medborgarförslag – Utökat upptagningsområde för Sturkö skola
(B Karsvall)

§ 81

Ansökan om etablering av förskola Skärva – Tant Grön AB
(B Karsvall/S Ohlsson)

§ 82

Lokalkostnader för enskilda förskolor (S Petersson)

§ 83

Regler och anvisningar vid verksamhetsbesök i Barn- och
ungdomsförvaltningen

§ 84

Delegeringsärenden

§ 85

Meddelanden

§ 86

Kurser/konferenser

§ 87

Övrigt
- Rödebyskolan f-5 och 6-9
- Vårdnadsbidrag
- Julhälsning

1

2 december 2009

Plats och tid

Gullberna Park, lokal Oscarsvärn
Onsdagen den 2 december 2009 kl 08.30 – 15.10

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Johan Elofsson (M)
Patrik Hansson (S)
Birgitta Gamelius (M)
Patrik Magnusson (M)
Anna Ekström (FP)
Pernilla Persson (C)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)
Eva-Britt Dahlström (S)
Roland Andréasson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Richard Jomshof (SD) t o m kl. 11.30 § 77 föredragning
Åsa Gyberg-Karlsson (V) t o m kl. 12.00 § 78 föredragning

Tjänstgörande ersättare

Claes Nedfors (S) t o m kl. 12.10 § 78 föredragning
Siv Holmberg (S
Helene Gustafsson (S) fr o m kl. 14.00 Beslutstammanträdet
Faraj Abu Iseifan (S) fr o m kl. 12.10 § 79 föredragning
Ola Svensson (SD) fr o m kl. 11.30 § 78 föredragning

Ersättare

Eva Ottosson (M)
Patrik Stjernlöf (M) kl. 08.30-12.00 samt 14.00-15.10
Emma Swahn Nilsson (M)
Åsa Thelning (FP) t o m kl. 15.00
Margareta Olin Mattson (C)
Faraj Abu Isiefan (S) t o m kl. 12.10 § 78 föredragning
Ola Svensson (SD) t o m kl. 11.30 § 77 föredragning

Tjänstemän

Bodil Karsvall, barn- och ungdomschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Bertil Karlsson, tf verksamhetschef grundskolan fritidshem
Anja Eklund, kvalitetschef
Stefan Petersson, controller
Lena Dehlin, personalspecialist
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Inbjudna

Christer Lennartsson, Projektbyggarna
Per Thyrberg, Projektbyggarna

2

2 december 2009
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Utses att justera Anna Ekström (FP)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli torsdagen den 10 december 2009
Justerade paragrafer §§ 75-87
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 11 december 2009.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

2 december 2009

§ 75
Aktuell information
1.

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

4

2 december 2009

5

S Ohlsson
BO-assistenter
Akten
forts § 75
2.

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

2 december 2009

L Dehlin
Akten

6

2009.289 026

forts § 75
3.

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

2 december 2009

Kommunstyrelsen
S Petersson
Akten

7

2008.233 042

§ 76
Budgetuppföljning oktober 2009
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per oktober 2009 uppgår till + 10,0
Mkr. I förhållande till periodiserad budget och i förhållande till föregående år så är
resultatet i paritet med 2008 vid denna period.
Utfallet kan kortfattat förklaras enligt följande:
Det positiva utfallet beror till största delen på den uppbokade semester- och ferielöneskulden har utbetalats från balanskonto under sommaren vilket inte periodiserats
riktigt. Hänsyn har tagits till att kökskostnaderna för hösten inte reglerats med
Serviceförvaltningen.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 beräknas till + – 0 Mkr
Kommentarer till avvikelse
Den förändrade prognosen beror, till största delen, på ett mindre nyttjande inom
fritidsverksamheten än budget.
Avvikelse finns fortfarande inom några områden och beror i sin helhet på svårigheter
att hantera elevförändringar som t ex avgångar från kommunal skola till friskola.
Åtgärder är vidtagna i form av inköpsstopp, vikariestopp samt stopp för
kompetensutveckling under resten av hösten på berörda enheter. Förhoppningar finns
att dessa åtgärder skall ge förväntat resultat.
Från och med november gäller det generella inköpsstopp som beslutats av kommunstyrelsen och en bedömning av effekterna av detta har inte medtagits i oktober
månads uppföljning.
Investeringsredovisning
Investeringsbudgeten är på totalt 7,0 Mkr. Av detta är 0,5 Mkr för den utbyggnad
som planeras inom den kommunala förskolan 2009. Utfall till och med oktober 5,5
Mkr.
Måluppfyllelserapportering
De verksamhetsmål som kommunfullmäktige satte upp för Barn- och
ungdomsnämndens verksamhet var dels att alla barn i kön till förskolan skall ha fått
en plats sig tilldelad senast tre månader från ansökningsdatum samt att andelen
elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall år 2009 öka
från nuvarande 89 % (2007) till minst genomsnitt för gruppen ”större städer”. För
2009 skall andelen fortsätta öka till 93 %.
Målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats
sig tilldelad senast tre månader från ansökningsdatum klarar nämnden av att hålla.

2 december 2009
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forts § 76
När det gäller målsättningen för år 9, att andelen elever i år 9 som är behöriga till
fortsatta studier på gymnasiet skall ha ökat från 89 % (2007) till 93 % 2009, så
redovisas här resultatet för vårterminen 2009 vilket innebär en försämring mot 2008.
Andelen elever som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet efter
sommarskolan är 91,5 %.
Personaluppföljning
Redovisas på separat dokument från personalsidan.
Föregående budgetuppföljning
Barn- och ungdomsnämnden godkände 2009-10-28 upprättad budgetuppföljning per
september utvisande en prognos för 2009 om – 1,5 Mkr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna budgetuppföljning för januari - oktober 2009 och överlämna den till
Kommunstyrelsen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________

2 december 2009

Kommunstyrelsen
B Karsvall
S Petersson
Rapport
Akten

9

2009.290 042

§ 77
Budget 2010 samt planer för 2011-2012
Allmänt
Femklöverns budgetskrivelse och nämndsvisa ekonomiska ramar för budget 2010
och planer 2011 och 2012 tillstyrktes av fullmäktige vid dess möte torsdagen den
27 augusti. Slutlig Budget/Plan för dessa år kommer sedan som tidigare att
fastställas av kommunfullmäktige vid sammanträdet i november månad.
Varje nämnd ska med sin internbudget utifrån nu givna budgetramar - och genom
styrningen i övrigt av sin verksamhet – medverka till att inte bara nämndens egna
mål utan även kommunens/koncernens övergripande mål kan uppnås.
Ekonomiska ramar
Nämndernas budgetunderlag för de kommande tre åren skall överensstämma med
de ekonomiska ramar som fastställdes för respektive år av fullmäktige den 27
augusti. De skall också beakta de övriga riktlinjer och särskilda uppdrag som
fastställdes i samband med beslutet om de nya budgetramarna.
1. Uppdrag/Ansvarsområde
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten för barn mellan 1
och 5 år och skolbarnomsorg för barn och ungdom mellan 6 och 12 år som bedrivs i
kommunal regi. Nämnden ansvarar också för den verksamhet som bedrivs i
grundskola år F-9 och grundsärskola år 1-10. Härutöver bedrivs också vissa
stödverksamheter för de åldersgrupper som nämnden har ansvaret för såsom
allergiförskola, nattomsorg, resursskolor för elever med behov av särskilt stöd och
Säljö barnkoloni (ferievistelse under sommartid).
Nämnden har vidare ansvar för beslut om tillstånd för och tillsyn av enskilda
förskolor och fritidshem samt beviljande av bidrag till dessa. Även yttranden över
tillstånd för enskilda förskoleklasser/ friskolor och beviljande av bidrag till dessa
samt rätten till insyn i dessa skolors verksamhet ligger inom nämndens tilldelade
ansvarsområde.
2. Verksamhetsbeskrivning
Karlskrona kommun har en väl utbyggd förskoleverksamhet, där i princip alla barn i
åldern 1- 5 år med behov av plats erbjuds en sådan inom lagstadgade fyra månader.
Förskoleverksamheten bedrivs dels i kommunal regi, dels i enskild regi i form av
föräldrakooperativ, personalkooperativ eller enheter i bolagsform.
För närvarande finns 150 kommunala förskoleavdelningarna varav 2 avdelningar
som är speciellt riktade till barn som har behov av allergisanerade miljöer likaså
finns verksamhet som är öppen dygnet runt alla årets dagar. I kommunen finns
närmare 30 avdelningar i enskild regi. Härutöver finns pedagogisk omsorg i form av
ca 30 kommunala dagbarnvårdare och 2 dagbarnvårdare i enskild regi.
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Grundskolan är uppdelat i fem olika geografiska områden med trettio kommunala
grundskolor samt därutöver fem fristående grundskolor. Idag pågår en successiv
utveckling mot en uppdelning av skolorna i årskurs F-5 skolor respektive 6–9 skolor.
Detta har genomförts i samtliga områden utom Rödeby. I nuläget sker också en ökad
satsning på s.k. profilklasser med inriktning på främst matematik, idrott och kultur.
Sedan flera år tillämpas ett för eleven fritt skolval inom grundskolan. Alla barn ges
automatiskt plats i en närbelägen så kallad hemskola, men som förälder kan man
söka plats för barnet(och få plats i mån av tillgång) på annan skola inom kommunen,
friskola eller kommunal skola.
Inom skolbarnomsorgen, erbjuds omsorg och stimulerande fritidssysselsättning.
Flertalet av fritidshemmen är idag inrymda i grundskolans lokaler. En funktionell
samverkan sker mellan skola och fritid till gagn för såväl elever som föräldrar och är
också en del av uppdraget enligt skollag och läroplan.
Eleverna tillhörande grundsärskola eller träningsskola har sin skolgång antingen vid
någon av de fristående särskoleenheterna eller i särskoleklasser som finns integrerade
i grundskolan. Eleven kan också vara individintegrerad i en grundskoleklass.
För nyanlända flyktingar./invandrarbarn finns dessutom särskilda förberedelseklasser
och basklasser vid till Sunnadalskolan och Vedebyskolan. Inriktningen är att dessa
elever inledningsvis skall få ett extra stöd i sin skolgång för att efter 1-2 år sedan
kunna placeras i vanliga klasser.
Barn och ungdomar som utifrån olika funktionshinder och utvecklingsstörning inte
kan delta i undervisningen i grundskolan bereds i stället plats i den obligatoriska
grundsärskolan, som omfattar 10 år i stället för den vanliga skolans 9 år.
För barn och elever som behöver extra stöd i olika former finns det specialkompetens
att tillgå inom det särskilda stödteam som är lokaliserat på Gullberna.
Målangivelser
Visions- och inriktningsmål
I Karlskrona kommun skall all verksamhet som rör barn, ungdomar och studerande
kännetecknas av trygghet – tolerans – kunskap och – kvalitet.
Utifrån denna ledstjärna skall alla barn och ungdomars rätt till en god omsorg och
utbildning av högsta kvalitet värnas, så att de efter sin skolgång blir
konkurrenskraftiga både nationellt och internationellt. Målsättningen är samtidigt att
ungdomarna ska lämna skolan med fullgoda kunskaper och en lust att i framtiden
lära mer det vill säga ett livslångt lärande.
Enligt den fastställda skolplanen 2007 – 2010 finns mål med bäring på de nationella
läroplanerna.
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Verksamhetsmål angivna av Kommunfullmäktige:
1. Andelen elever i år 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet ska 2010
öka till 94%, för att långsiktigt nå 100%.
Detta är ett högt ställt mål som kräver extra ordinära insatser i form av än mer
specialinriktad undervisning, mindre undervisningsgrupper och liknande och därmed
också en större och målanpassad budgettilldelning.
2. Alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader
från ansökningsdatum.
Detta mål klarar vi att hålla idag. Dock klarar vi inte alltid att ge plats i det område
som familjen önskar.
Arbetet med att iordningställa platser i de områden som efterfrågas pågår och
kommer att behöva fortsätta framöver bland annat genom utbyggnad av förskolor i
Jämjö, på Verkö och i Nättraby. I samband med nyetableringar kommer också några
befintliga enheter att stängas och lokalkontrakt sägas upp efterhand som detta är
möjligt.
Planerade förändringar
Hösten 2010 införs allmän förskola även för 3-åringar. Detta beräknas innebära
endast en liten efterfrågandeökning eftersom de flesta 3-åringar redan idag har en
plats i förskolan. Då den allmänna förskolan är avgiftsfri så kommer intäkterna från
föräldraavgiften att minska. För detta utgår ett statsbidrag som förväntas täcka
intäktsminskningen.
Enligt kommunens prognoser kommer det totala antalet barn i förskoleåldrarna att
öka under 2010 och ytterligare något under kommande år. Hur stort behov av nya
platser inom förskolan som denna ökning innebär är svår att förutse eftersom det idag
finns ett stort antal barn vars föräldrar är arbetslösa vilket innebär att de endast
uppehåller en halv plats. När det allmänna konjunkturläget förändras påverkar det
förskolan, eftersom antalet barn som har halva platser då kommer att minska.
Antalet elever i grundskolans senare år fortsätter att minska något under kommande
år för att sedan plana ut. Samtidigt börjar vi nu se en markant ökning av antalet barn i
skolans yngre år. Detta sammantaget gör att vi under kommande år också ser en total
ökning av antalet elever i grundskolan. Eftersom de yngsta skolbarnen ökar så ser vi
också en ökning av antalet barn i behov av skolbarnsomsorg.
Elevtillströmningen kommer framförallt till vissa områden. Nättraby är ett sådant där
vi har stor efterfrågan på förskoleplatser och där även skolan nu börjar bli för liten
för att rymma alla skolbarn. Under 2010 måste därför tillskapas ytterligare
skollokaler som kan stå färdiga till Lå 2011/2012.
I Spandelstorp ser vi också en kraftig efterfrågan på skola som gör att det behövs
tillskapas ytterligare lokaler. Detta måste ske under 2010.
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Vi har också en friskola som har planer på att etablera sig i Bastasjöområdet. Enligt
planen så vill man börja med F-5 för att sedan bygga vidare till år 9. Förväntan är att
dessa planer skall realiseras någon gång under 2010-2011.
Samtidigt kommer flera av våra skolor att få en minskad efterfrågan och både
Wämöskolan och Vedebyskolan 6-9 kommer att minska. Friskolorna fortsätter med
sin utbyggnad och konkurrensen av elever boende i Karlskrona tätort kommer att bli
ännu större.
De kommunala skolorna är på fler håll i behov av renovering och upprustning.
Underhållet har varit mycket begränsat under flera år och detta sätter sina spår.
Samtidigt så leder detta till ökade lokalkostnader som är svåra att komma undan.
Vi klarar inte av att få till minskade lokalkostnader utan att det sker strukturella
förändringar som leder till färre skolenheter.
Ekonomi
RESULTATBUDGET (tkr)Bokslut
2008

Vht:s intäkter
•
•
•

varav avgifter
varav övriga externa intäkter
varav interna intäkter

Vht:skostnader
•
•
•
•

Budget
2009

Budget
2010

Plan
2011

Plan
2012

125 029

123 834

100 500

100 500

100 500

44 736
71 088
9 205

46 550
68 991
8 293

44 300
47 000
9 200

44 300
47 00047 000
9 200

44 300

- 1 025 868

varav personalkostnader
- 666 913
varav lokalkostnader
- 130 942
varav övriga externa kostnader - 202 642
varav interna kostnader
- 25 371

- 1 057 680

- 1 043 906

9 200

- 1 045 933

- 1 045 933

- 657 889
- 137 256
- 237 535
- 25 000

- 654 000
- 128 500
- 236 406
- 25 000

- 655 000
- 128 500
- 237 433
- 25 000

- 655 000
- 128 500
- 237 433
- 25 000

- 7 481

- 6 750

- 7 800

- 7 800

- 7 800

Vht:s nettokostnader - 908 320

- 940 596

- 951 206

- 953 233

- 953 233

953 033

953 033

Avskrivningar

Kommunbidrag
Resultat
efter kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Förändr av eget kapital

908 479

939 996

951 006

159

- 600

- 200

- 200

- 200

1 592
- 58
1 693

600
0
0

200
0
0

200
0
0

200
0
0

Personal
Vi har från 2008 till 2009 minskat antal anställda med 183 medarbetare, vilket
motsvarar 166,7 årsarbetare. Den stora förändringen är att ca 110 st av våra anställda
i köken har flyttats över till serviceförvaltningen.
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Under våren 2009 kunde vi också konstatera att vi hade för många anställda inom
gruppen lärare och barnskötare. Förhandlingar om övertalighet har genomförts.
Vi har genom satsningen på omställningsprogrammet kunnat erbjuda 33 medarbetare
särskild avtalspension, vilket har medfört att vi inte behövt säga upp personal.
Under våren 2010 är det ytterligare ett par personer som kommer att sluta med
särskild avtalspension. Vi bedömer i dagsläget att vi inte behöver minska ytterligare
personal inom lärarekollektivet under kommande år. Då det de närmsta åren blir fler
barn i skolåldern (tidigare åren i skolan) kommer vi att behöva omstrukturera
lärarpersonal från att undervisa i grundskolans senare år till de tidigare åren. Fler
barn i de tidigare åren innebär också att det blir ett utökat behov av antal
fritidshemsplatser, vilket gör att vi kommer att behöva anställa fler fritidspedagoger
under kommande budgetår. Vi kommer också att fortsätta rekrytering av
förskollärare under perioden. I hur stor utsträckning detta blir, är beroende av hur
konjunkturen utvecklas.
Arbetet har fortsatt för att sänka sjuktalen. Från 2008 då det var 16,35 till 2009
15,76, en minskning på 0,59 dag/anställd (mätning tertial 2)
Vi följer också frisknärvaro som innebär att vi mäter närvaro i procent där vi har
högst 5 sjukdagar per år. Det andra tertialet 2008 visar att vi har 67,65 % i
frisknärvaro och för 2009 69,54 %.
Förvaltningens insatser inom området rekrytering fortsätter till viss del under 2010.
Barn- och ungdomsförvaltningens bemanningsteam, med uppgiften att lösa
verksamhetens vikariebehov, kommer under 2010 att tydligare hantera
tillsvidareanställd personal med anställning i ”pool”.
Antalet timanställda har sjunkit från 66,74 årsarbetare (2008) till 62,33 årsarbetare
(2009). ( tertial 2)
Förvaltningen har genom den nationella satsningen ”Lärarlyftet” beviljat 45 lärare
under 2009 möjlighet till kompletterande studier för lärare som saknar delar av sin
behörighet och för det de undervisar i, inom exempelvis läsinlärning,
specialpedagogik, språk och matematik, svenska som andra språk. Satsningen på
lärarnas fortbildning genom Lärarlyftet kommer till viss del att fortsätta under 2010,
med inriktning att de personer som påbörjat utbildningar ska ha möjlighet att avsluta
sin utbildning. Det som kommer nu är förskolelyftet. Under våren 2010 kommer ca
15 förskollärare och 8 barnskötare att studera språk och matematik med fokus på
förskolebarn.
Kostnader för facklig verksamhet finns förutom centralt också på de enskilda
rektorsområdena. Kostnaderna för facklig verksamhet har under senaste åren ökat
trots att antalet anställda har minskat. Vi har påbörjat analysen av de ökade
kostnaderna och under våren 2010 kommer en arbetsgrupp med personalspecialister
samt förhandlingschefen att arbeta med vad som gäller kring facklig tid, så att vi
bättre kan följa upp kostnader.
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Investeringar
Barn- och ungdomsnämndens behov av investeringar för ny- och ombyggnationer är
stort.
För att erbjuda förskoleplatser på de orter som efterfrågas finns beslut om nya
förskolor i Jämjö och på Verkö.
Vidare finns ett stort behov av renoveringar och anpassningar i nämndens
skollokaler. Här kan nämnas Tullskolan och Holmsjö skola.
Vidare finns behov av utökade lokalytor för skolorna i Nättraby och i Spandelstorp.
Sedan tidigare har beslutas om investeringar i Lyckebyområdet som skall realiseras
under kommande år.
Ett flertal förskolor och skolor har behov av förbättringsåtgärder för att klara
myndighetskrav och förändringar så att det är möjligt att kunna arbeta utifrån skollag
och läroplansmålen.
Varje investering innebär en driftsökningskostnad för förvaltningen. Med det
budgetutrymme som finns idag och med vetskap om att antalet elever i skolan och
barn i förskolan under kommande period förväntas öka så finns inte utrymme för
ökade driftskostnader om inte förvaltningen tillförs utökade driftsmedel. Detta
innebär att varje ny investering måste finansieras full ut även avseende
driftskostnader.
INVESTERINGSBUDGET (tkr) Budget
Barn- och ungdomsnämnden
2009

Plan
2010

Plan
2011

Plan
2012

Nettoinvesteringar

5 400

5 400

5 400

5 400

500

500

500

500

Investeringar i inventarier
vid förskoleutbyggnad

Övrigt
Inga avgiftshöjningar planeras. De föräldraavgifter som tas ut inom barnomsorgen är
lagreglerade genom maxtaxan och kan inte ändras.
Tjänstemannaförslag
Barn- och Ungdomsnämnden förslås besluta
att godkänna och till Kommunstyrelsen överlämna förslag till budget för år 2010
och planer för 2011-2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________
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B Karsvall
S Petersson
A Östberg
Rapport
Akten

2009.290 042

§ 78
Internbudget 2010
Förvaltningschef Bodil Karsvall och controller Stefan Petersson presenterar
förslaget till internbudget 2010. Förvaltningschefen framför även de fackliga
representanternas yrkanden.
Förslaget innehåller en besparing enligt Kommunfullmäktiges förslag motsvarande
3 miljoner som skall tas från icke obligatorisk verksamhet. Besparingen är fördelad
på följande sätt:
Sport collage

300,0 tkr

Verksamheten fortsätter men bekostas fullt ut
av de skolor som väljer att delta. Det gäller både
friskolor och kommunala skolor. Detta betraktas
som en del av idrottsundervisningen.

AV-centralen

300,0 tkr

Förändring i utbudet och minskad transportfrekvens.

Öppna förskolan 400,0 tkr

Verksamheten koncentreras till Kungsmarken där
det idag finns en av kommunens mer uppskattade
och lyckade integrationsverksamheter. Här möts
föräldrar från hela kommunen och från olika
bakgrunder 5 dagar per vecka. Övriga områden har
inom ramen för sin ordinarie verksamhet möjlighet
att erbjuda olika föräldraaktiviteter.

Fritidshem för
barn vars
föräldrar är
arbetslösa.

Förslaget innebär att enheterna får inget kommunbidrag för de barn vars föräldrar är arbetslösa.
Barnen erbjuds möjlighet att vara på fritidshemmet
5 tim/vecka och under lovdagar.

2000,0 tkr

Salsastödet föreslås öka från 25 000 tkr till 30 000 tkr. Förändringen motiveras av
att nivån på stödet stått stilla länge och utgör nu en av få styrmedel som nämnden har
för att omfördela mellan områden och enheter. Sedan 2009 omfattas även
förskolorna av Salsa. De fyra kriterierna är föräldrarnas utbildningsbakgrund, kön,
utländsk härkomst och försörjningsstöd.
Glesbygdsstödet minskar från 2009 till 1,600 tkr. Förslaget innebär att endast 5 små
skolor på landsbygd får extra stöd för att klara sitt uppdrag utifrån läroplanen. Dessa
är Aspö (200,0 tkr), Skrävle (200,0 tkr) Kättilsmåla (400,0 tkr), Torhamn ( 400,0
tkr), Strömsberg (400,0 tkr).
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Lokalbidraget har anpassats till ”Lika villkor” och innehåller förutom hyra även
städkostnader och avskrivningar för inköp av inventarier. Förslaget förutsätter att
enskilda förskolor och skolor får den kommunala förskolans respektive grundskolans
genomsnittliga kostnad per barn respektive elev som lokalbidrag.
Stöd till nyanlända infördes 2009 och särskilda riktlinjer för denna verksamhet har
fastställts. Vi ser fortfarande behov av att särskilt stödja de skolor som har elever
som är nyanlända. Antalet asylsökande barn minskar medan antalet
kommunplacerade är något ökande.
Modersmålsstöd införs som en gemensam pott enligt ”Lika villkor”. Det kommer
att finnas en central rektor som ansvarar för att organisera en så ändamålsenlig
modersmålsundervisning som möjligt. Även förskolorna skall kunna ge visst
modersmålsstöd. Stödet är till för alla skolformer.
BSB-pott- barn i behov av särskilt stöd skall om stödbehovet är av extraordinär art
kunna söka detta från en central pott. Detta är lag reglerat i ” Lika Villkor”. Potten är
till för barn som inte kan fullfölja sin undervisning om de inte får ett extra
individuellt stöd. Särskilda riktlinjer för ansökan och beviljande ur potten är
framtagna.
Reserven är 9,500 tkr vilket motsvarar 1 % av nämndens tilldelade budgetram.
Reserven föreslås kunna användas för att reglera alla de volymförändringar som inte
går att beräkna idag. Det kan vara fler elever som kommer till kommunen än vad
som finns i kommunprognosen. Det kan också gälla utökat antal barn som behöver
stöd och fler som skall erbjudas modersmålsstöd än beräknat. Det prognostiserade
antalet friskoleelever är också svårt att fastställa då det finns planer på utökning på
flera håll. Detta är kostnadsdrivande då det inte går att minska den kommunala
skolgången i motsvarande grad under pågående budgetår. Kommunprognosen är
osäkrare än tidigare och inflyttningen har under senare delen av 2009 varit större än
vad som prognosen visat. Detta avspeglar sig också i vår verksamhet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta:
1. att

godkänna förslag till internbudget (drift- och investeringsbudget) och
därmed också förändringar i resursfördelningsmodell för 2010

2. att

godkänna förslag till grundresurs till samtliga verksamheter för 2010

3. att

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

ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per område

5. att

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

Patrik Hansson (S) överlämnar Socialdemokraternas förslag till internbudget och
förslag till resursfördelning 2010 samt redogör för densamma. Bilaga 1.
Richard Jomshof (SD) överlämnar Sverigedemokraternas förslag till internbudget
och lämnar en redogörelse. Bilaga 2.
Yrkanden
Johan Elofsson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag på
Socialdemokraternas förslag till internbudget samt avslag på Sverigedemokraternas
förslag till internbudget.
Roland Andréasson (S) och Åsa Gyberg (V) yrkar återremiss.
Proposition
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Votering
Votering begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som yrkar på att ärendet ska
avgöras idag röstar ja, den som yrkar återremiss röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta Gamelius (M),
Patrik Magnusson (M), Anna Ekström (FP), Pernilla Persson (C), Thomas BrindefalkKnutsson (KD), Ola Svensson (SD).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Roland Andréasson
(S), Lisbeth Bengtsson (S), Siv Holmberg (S), Helene Gustafsson (S), Faraj Abu Iseifan
(S).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 7 nej-röster att ärendet ska
avgöras idag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på motförslagen och finner att Barn- och ungdomsnämnden beslutar att Socialdemokraternas förslag till internbudget 2010 blir motförslag
till tjänstemannaförslaget.
Ordförande ställer tjänstemannaförslaget mot Socialdemokraternas förslag och finner
att barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta tjänstemannaförslaget.
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Votering
Votering begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja, den som bifaller Socialdemokraternas motförslag röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta Gamelius (M),
Patrik Magnusson (M), Anna Ekström (FP), Pernilla Persson (C), Thomas BrindefalkKnutsson (KD).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Roland Andréasson
(S), Lisbeth Bengtsson (S), Siv Holmberg (S), Helene Gustafsson (S), Faraj Abu Iseifan
(S), Ola Svensson (SD).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 7 ja-röster och 8 nej-röster att bifalla
Socialdemokraternas förslag till internbudget 2010.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras 10 minuter.
Tilläggsyrkanden
Pernilla Persson (C) yrkar som tillägg
att omfördela 1,4 Mkr från reserven till glesbygdsstöd som sammanlagt då får 3 Mkr.
Patrik Hansson (S) lämnar följande tilläggsyrkande
att Barn- och ungdomsnämnden ska följa den av kommunfullmäktige beslutade
jämställdhetsplanen även när det gäller rätten till heltid och möjlighet till
deltid.
Proposition
Ordförande ställer bifall mot avslag till Pernilla Perssons tilläggsyrkande och finner
att Barn- och ungdomsnämnden beslutat avslå tilläggsyrkandet.
Votering
Votering begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som bifaller Pernilla Perssons
tilläggsyrkande röstar ja, den som avslår tilläggsyrkandet röstar nej.
Följande röstar ja: Pernilla Persson (C) och Ola Svensson (KD).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Patrik Hansson (S),
Birgitta Gamelius (M), Patrik Magnusson (M), Anna Ekström (FP), Thomas BrindefalkKnutsson (KD), Eva-Britt Dahlström (S), Roland Andréasson (S), Lisbeth Bengtsson
(S), Siv Holmberg (S), Helene Gustafsson (S) och Faraj Abu Iseifan (S).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 2 ja-röster och 13 nej-röster att avslå
Pernilla Perssons tilläggsyrkande.
Proposition
Ordförande ställer bifall mot avslag till Patrik Hanssons tilläggsyrkande och finner
att Barn- och ungdomsnämnden avslår tilläggsyrkandet.
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Votering
Votering begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som bifaller Patrik Hanssons
tilläggsyrkande röstar ja, den som avslår tilläggsyrkandet röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Thomas Brindefalk-Knutsson (KD), Eva-Britt
Dahlström (S), Roland Andréasson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Siv Holmberg (S),
Helene Gustafsson (S), Faraj Abu Iseifan (S) samt Ola Svensson (SD)
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta Gamelius
(M), Patrik Magnusson (M), Anna Ekström (FP) samt Pernilla Persson (C).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 9 ja-röster och 6 nej-röster att bifalla
Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har således beslutat
1. att

godkänna socialdemokraternas förslag till internbudget

2. att

godkänna förslag till grundresurs (efter justeringar i enlighet med sförslaget till internbudget)

3. att

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

4. att

ge förvaltningschefen delegation att godkänna budget per område

5. att

barn- och ungdomsnämnden upplöser reserven i separata beslut

6. att barn- och ungdomsnämnden ska följa den av kommunfullmäktige
beslutade jämställdhetsplanen även när det gäller rätten till heltid och
möjlighet till deltid.
Ett förtydligande av socialdemokraternas internbudget 2010 innebär att de föreslagna
besparingarna i tjänstemannaförslaget ska genomföras, förutom punkterna öppna
förskolan och fritidshem för barn vars föräldrar är arbetslösa.
Ytterligare 1 Mkr tillförs fritishemmen som kvalitetsförstärkning.
Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta Gamelius (M), Patrik Magnusson
(M), Anna Ekström samt Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) reserverar sig till förmån
för tjänstemannaförslaget.
Pernilla Persson (C) reserverar sig mot socialdemokraternas förslag till budget.
Pengar tas från skolan, framförallt glesbygdsskolorna för att istället satsas på
fritidshemmen. Pernilla reserverar sig även till förmån för eget tilläggsförslag
angående extra satsning på glesbygdsskolorna med 1,4 Mkr.
______________
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B Karlsson Flood
Berörda rektorer
Akten

2008.53 291

§ 79
Redovisning av utredning gällande Tullskolan och Wämöskolan
Bakgrund
Då Tullskolan till och från under en längre tid haft anmärkningar i byggnaden på
ventilation, fukt i suterrängplan, bristfälliga hygienutrymmen, krav på ökad
tillgänglighet samt en bekymmersam trafiksituation utanför skolan och inne på
skolgården gav Barn- och ungdomsnämndens ordförande direktiv till Barn- och
ungdomsförvaltningen att påbörja ett utredningsuppdrag rörande Tullens
verksamheter. Utredningen skulle belysa tre ingångar.
1. Tullens verksamheter skulle vara kvar i befintliga lokaler
2. Tullens verksamheter skulle flyttas till Wämöskolan
3. Tullens verksamheter skulle etableras på ett nytt ställe inom området
Under våren 2009 har en av kommunledningen tillsatt politikergrupp kallad
genomförandegruppen följt arbetet och beslutat om fortsatt utredningsuppdrag.
Det första som konstaterades var att det inte gick att finna någon annan
etableringstomt inom området och då togs beslutet att ta fram två tydliga alternativ
som skulle kostnadsberäknas.
Tekniska förvaltningen fick uppdraget att göra detta och kostnaden fick maximalt
uppgå till 100,0tkr och skulle bekostas av Barn- och ungdomsförvaltningen.
Tekniska förvaltningen har anlitat Projektbyggarna för detta uppdrag. I
projektgruppen har ingått representanter från tekniska förvaltningen och från barnoch ungdomsförvaltningen. Projektbyggarna fick fram till oktober månads utgång för
att genomföra sitt uppdrag. Förutsättningarna var att 70 % av eleverna i upptagningsområdet väljer det framtida alternativet.
Förutsättningarna för uppdraget var att lämna kalkylunderlag avseende byggåtgärder
för två olika alternativ.
Alternativ 1
Tullen/Wämö F-9 och Kajutans förskola
•
•
•
•
•

Åk F-3 med fritidshem på Tullskolan fullt utbyggd 2 paralleller med ca 160 elever.
Åk 4-9 med fritidsklubb på Wämöskolan. 2 paralleller åk 4-5 samt 3 paralleller
åk 6-9 med ca 390 elever.
Kajutans förskola flyttas från nuvarande lokaler in i Tullskolan
Lokalerna utformas flexibelt
Utemiljön anpassas för att passa både förskolebarn och skolbarn

2 december 2009 21

forts § 79
Alternativ 2
Wämöskolan F-9 skola
•
•
•
•
•

Wämöskolan renoveras och byggs ut för att möta kraven på en F-9 skola med
fritidshem för F-6
Fullt utbyggd 2 paralleller F-5 och 3 paralleller 6-9 med ca 540 elever
Skolgårdsmiljön anpassas för åk F-5
Tullskolan avvecklas som skola. Lokalerna kan säljas eller hyras ut för annan
verksamhet.
Kajutans förskola berörs inte av någon förändring

Ekonomiska förutsättningar
Beräknad investering: Alternativ 1: 33 miljoner kr, alternativ 2: 39 miljoner kr.
Hyreskostnader beräknas till Alternativ 1: 8 435 000 kr, alternativ 2 : 8 193 000 kr.
I båda alternativen ingår byte av värme och ventilationssystem på Wämöskolan
Möjlig tidplan
Alternativ 1
Tullskolans renoveras och alla elever flyttar tillbaka till Tullskolan. Renoveringen av
Wämöskolan kan då avvaktas med tills elevtrycket blir tillräckligt stort.
Skolskjutskostnader tillkommer under renoveringstiden
Alternativ 2
Wämöskolan renoveras och evakuering under byggtiden kan bli aktuellt.
Skolskjutskostnader kan då uppstå.
Tullskolan kan användas för några klasser under byggtiden men inte alla
Fortsatt verksamhet i Tullskolans lokaler är inte möjligt till nästa läsår.
Konsekvens om inget av alternativen blir av
Tullen avyttras som skola och eleverna är kvar under VT-10. Ska alla eleverna vara
kvar behövs det göras tillfälliga åtgärder i lokalerna med rumsaggregat i samtliga
klassrum som används. Alternativt flyttas år 5 till Wämöskolan redan nu eftersom de
förväntas gå dit till kommande läsår.
Eleverna flyttas över till andra befintliga kommunala skolor från lå 10/11.
Upptagningsområdet anpassas till dessa förhållande och eleverna erbjuds skolskjuts
till annan kommunal skola. Möjliga kommunala skolor är Rosenfeldt och Saltö.
Förvaltningsledningen har träffat Tullskolans skolråd vid ett par tillfällen där de
har lämnat sina synpunkter.
Projektbyggarna är inbjudna för att presentera sin utredning gällande Tullskolan
och Wämöskolan. Nämndens ledamöter får även tillfälle att ställa frågor kring
utredningen.
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Nämnden tackar Projektbyggarna för föredragningen och Johan Elofsson (M) tackar
förvaltningens tjänstemän för det arbete som de lagt ner på utredningen.
Åsa Gyberg-Karlsson (V) frågar om det finns något tredje alternativ där Tullskolan
läggs ner och eleverna flyttar till befintliga skolor på Trossö med omnejd?
Flertalet av Barn- och ungdomsnämndens ledamöter tycker att det tredje alternativ
bör finnas med i utredningen.
Barn- och ungdomsförvaltningen överlämnar härmed utredningen, gällande
Tullskolan och Wämöskolan, till barn- och ungdomsnämnden för vidare
behandling och beslut.
_____________
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Kommunfullmäktige
C-U Persson
Akten

2009.88 623

§ 80
Medborgarförslag – Utökat upptagningsområde för Sturkö skola
Fullmäktige återremitterade ovanstående ärende den 24 september 2009, § 176, för att
utreda de ekonomiska konsekvenserna om förslaget genomförs.
Bakgrund
Ärendet behandlades i Barn- och ungdomsnämnden den 22 april 2009, § 27.
Jens-Olof Lindh, Tjurkö, föreslår att upptagningsområdet för Sturkö skola utökas till
att omfatta Senoren, Ramdala och Trummenäs. Idag tillhör dessa områden Ramdala
skolas upptagningsområde.
Förslagsställaren menar också att kostnadsfri skolskjuts skall erbjudas dessa elever
om de väljer Sturkö skola.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i april att föreslå kommunfullmäktige att
avslå
medborgarförslaget.
Ekonomiska konsekvenser
Förvaltningens bedömning är att skolskjutskostnaden ökar med 100.000 kronor per år
om upptagningsområdet utökas. Bedömningen bygger på att morgonbussen via
BergkvaraBuss förlängs och börjar plocka upp barn från Trummenäs samt att två
taxiturer sätts in varje eftermiddag för att köra hem barn mot Ramdalaområdet..
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås
att

lämna ovanstående redovisning till kommunfullmäktige kring
medborgarförslaget.

Beslut
Barn-och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Tant Grön AB
S Ohlsson
A Ottosson
Akten

2009.253 630

§ 81
Ansökan om etablering av förskola Skärva – Tant Grön
Tant Grön AB ansöker om godkännande för att bedriva enskild förskola på Stora
Vörta i Nättraby. Sedan tidigare bedriver Tant Grön AB enskilda förskolor i
Kättilsmåla, på Skärva och på Campus Blå Port. Planerad start för förskolan på Stora
Vörta är hösten 2010 och antal platser beräknas bli 80.
Skollagen
Från 1 juli 2009 gäller ändring i skollagen, som innebär att förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg som bedrivs
av t ex ett bolag eller en förening eller en enskild individ ska efter ansökan
godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs, om verksamheten har god
kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i skollagens 2a kap.3 §.
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska beslutet om
godkännande upphävas. Om huvudmannen avser att fortsätta den ändrade eller
flyttade verksamheten måste nytt godkännande sökas. (Skollagen 2a kap 13 §)
Den kommun där verksamhet som har godkänts enligt 13 § bedrivs ska besluta att
huvudmannen har rätt till bidrag om
1. verksamheten är öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande offentlig
verksamhet enligt 6, 6a, 6 b, 8 a och 9 §§, med undantag för barn som det
skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta
emot för den enskilda verksamheten.
2. påtagliga negativa följder inte uppstår för motsvarande verksamhet i
kommunen, och
3. avgifterna inte är oskäligt höga. (Skollagen 2 a kap 17 §)
Sammanfattning av ansökan
Kvalitet och säkerhet
Förskolan på Stora Vörta ska bedrivas i enlighet med skolplanen, läroplanen för
förskolan, kommunens skolplan och kommunens regler och tillämpningsföreskrifter.
Olika familjeaktiviteter ska bidra till att skapa en positiv stämning mellan personal,
barn och föräldrar. Utvecklingssamtal ska erbjudas varje termin. Tant Grön AB har
ett miljö-, fritids- och förskoleråd där föräldrar har möjlighet att vara med. Protokoll
från mötena finns på avdelningarna och är tillgängliga för alla.
Brand-, kris och katastrofplaner finns upprättade och tillgängliga på varje avdelning.
Planerna revideras årligen av personal och ledning tillsammans.
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Förskolans mat ska tillagas av kock i företagets eget kök på Tant Grön Skärva.
Användning av halvfabrikat undviks och maten tillagas från grunden med rena
råvaror. Maten är kravmärkt och tillagas av ekologiskt framtagna produkter så långt
det är möjligt. Särskild kost serveras till de barn som behöver sådan.
Tant Grön AB har anställd personal som städar alla lokaler efter uppgjort schema.
Förskolan ska, utifrån ramtiden måndag tom fredag 06.00 – 18.00, anpassa
öppethållandet till barngruppens behov.
Föräldraavgiften ska följa maxtaxan.
Skollagens krav (2a kap 3§)
I ansökan beskrivs hur förskolan ska arbeta enligt de kvalitetskrav och efter den
modell för verksamhetsbeskrivning som barn- och ungdomsnämnden fastställt.
Inriktningen för Tant Gröns samtliga verksamheter är Miljö, Natur och Musik.
Barnen ska erbjudas en trygg, inspirerande och utvecklande tillvaro där de lär sig
värna om miljön och om varandra. Förskolan ska vara ett komplement till hemmet
framför allt när det gäller värdegrunden och praktisk användning av teoretiska
kunskaper.
Tant Grön Stora Vörta ska drivas av Tant Grön AB. I företagets ledning sitter VD,
pedagogiska ledare och representanter för arbetslagen. Strävan är att anställa
personal med högskoleutbildning inriktad mot rätt åldergrupp. Fortbildning av
personalen sker både internt och externt. Genom medarbetarsamtal kartläggs och
analyseras personalens behov och intressen för att adekvat fortbildning ska kunna
erbjudas.
Tant Grön AB ska hyra lokaler av Ryttarliden AB som ska bygga förskolan på Stora
Vörta i Skärva By. Bygglov har varit beviljat sedan en tid tillbaka.
Bedömning av ansökan
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för Tant Grön AB:s ansökan,
som bedöms svara mot de krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen
samt de kvalitetskrav som barn- och ungdomsnämnden fastställt. (Skollagen 2a kap
13 §)
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att ge Tant Grön AB godkännande för att bedriva förskola på Stora Vörta samt
2. att bevilja bidrag till verksamheten fastställda av barn- och ungdomsnämnden
enligt ”Offentliga bidrag på lika villkor” (prop.2008/09:171) att utbetalas
tidigast från och med den 1 oktober 2010.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att ge Tant Grön AB godkännande för att bedriva förskola på Stora Vörta samt
2. att bevilja bidrag till verksamheten fastställda av barn- och ungdomsnämnden
enligt ”Offentliga bidrag på lika villkor” (prop.2008/09:171) att utbetalas
tidigast från och med den 1 oktober 2010.
Förtydligande: Offentliga bidrag på lika villkor är från och med den 10 juni 2009
en lagtext.
_______________
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Berörda enskilda förskolor
S Ohlsson
S Petersson
Akten

2009.268 042

§ 82
Lokalkostnader för enskilda förskolor
Vid dagens sammanträde överlämnar ordförande ett förslag till ny skrivelse daterad
den 2 december 2009 som innehåller tre att-satser:
1. att

bevilja ett extra bidrag under 2010 för att kompensera förändringar av
lokalbidrag för Bastasjö förskola AB, Tant Grön Kättilsmåla och
Tant Grön Skärfva.

Förutsättningen för bidraget är att kontrakterat antal platser förblir detsamma under
hela året samt att verifierade underlag för företagens befintliga kostnader per
15 oktober 2009 redovisas.
2. att

ej bevilja extra bidrag för Tant Grön Karlskrona och Skärgårdens
Montessoriförskola.

3. att

bidragets omfattning beslutas efter att befintliga kostnader finns fullt
redovisade.

Tjänstemannaförslaget tas därmed tillbaka.
Med anledning av ändrad lagstiftning gällande lokalkostnadsbidrag till enskilda
förskolor har förutsättningarna för hur kostnaderna för lokalerna täcks förändras.
Fram till nu har enskilda förskolor erhållit faktisk kostnad för sina lokaler och ett
momspåslag om 18 %.
Det som nu gäller från och med den 1 januari 2010 är att bidraget för lokaler skall
motsvara kommunens genomsnittliga kostnad samt 3 % administration och 6 %
moms. I lokalbidraget skall också ingå städkostnader och avskrivningar för
inventarier.
Vid beräkningar över hur detta påverkar kommunens enskilda förskoleföretag visar
det sig att det kommer att ske en omfördelning av lokalkostnaderna från några med
högre kostnad till några med lägre kostnad. Total kommer förvaltningens budget för
lokalkostnader för enskild verksamhet att öka då det tillförs ett administrationspåslag
om 3 % och dessutom har hyresnivån för de kommunala lokalerna som ligger till
grund för genomsnittlig kostnad ökat något.
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Det har till förvaltningen inkommit ansökan om att få en högre kostnadstäckning till
motsvarande faktiskt kostnad från fem förskolor, dessa är:
Bastasjö förskola AB, Tant Grön Kättilsmåla, Tant Grön Skärfva, Tant Grön
Karlskrona och Skärgårdens Montessoriförskola.
För att kunna klara av en övergång från ett bidragssystem till ett annat och kunna
anpassa verksamheten utifrån det som nu är gällande så föreslås att kompensation för
minskat lokalbidrag skall ges under begränsad tid.
Kompensationen föreslås bygga på skillnaden mellan det lokalbidrag som skall
lämnas enligt lagstiftningen (kommunens genomsnittliga kostnad/plats inkl städ,
avskrivningar samt tillägg på administration 3 % och moms 6% ) och den kostnad
som företagen har.
De förskolor som föreslås kompenseras är de som har verksamheter i nyproducerade
lokaler och som startat under de senaste åren.
Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till förslaget daterat den 2 december 2009.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att

bevilja ett extra bidrag under 2010 för att kompensera förändringar av
lokalbidrag för Bastasjö förskola AB, Tant Grön Kättilsmåla och
Tant Grön Skärfva.
Förutsättningen för bidraget är att kontrakterat antal platser förblir
detsamma under hela året samt att verifierade underlag för företagens
befintliga kostnader per 15 oktober 2009 redovisas.

2. att

ej bevilja extra bidrag för Tant Grön Karlskrona och Skärgårdens
Montessoriförskola.

3. att

bidragets omfattning beslutas efter att befintliga kostnader finns fullt
redovisade.

Patrik Hansson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Roland Andréasson (S), Lisbeth
Bengtsson (S), Siv Holmberg (S), Helene Gustafsson (S) ,Faraj Abu Iseifan (S)
samt Ola Svensson (SD) deltar inte i beslutet.
________________
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Akten

2009.291 009

§ 83
Regler och anvisningar vid verksamhetsbesök i Barn- och ungdomsförvaltningen
Kommunikation mellan personal/barn/elever/föräldrar i Barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter och Barn- och ungdomsnämndens ledamöter är av
betydelse för alla parter. En god bild av verksamheten underlättar beslutsfattande i
nämnden. Möten mellan parterna förstärker den demokratiska processen.
Under ett antal år har nämnden haft ett system med så kallade kontaktpolitiker senast
reglerat i rutiner för ”kontaktpolitiker” i Barn- och ungdomsnämnden den 29 februari
2007, § 48.
Erfarenheter visar att dessa rutiner inte längre är framgångsrika. Systemet med
kontaktpolitiker föreslås därför avslutas.
Möjligheterna för ledamöter att göra besök i verksamheterna ska finnas kvar under
mer fria former.
Regler för besök och ersättningar är oförändrade enligt nedan:
Två dagar per läsår får användas för besök i verksamheter med samma
ersättningsrutiner som gäller vid nämndssammanträden (reseräkning, arvode och
förlorad arbetsinkomst).
Med två arbetsdagar avses 16 klocktimmar exklusive restid. Timmarna får tas ut vid
olika tillfällen.
Finns önskemål om ytterligare närvaro utöver de två dagarna med ersättning kan
undantag göras efter samråd med gruppledare och ordförande.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att avsluta systemet med kontaktpolitiker i Barn- och ungdomsnämnden.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
______________
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Delegationsärenden
Beslut om lönetillägg för utökat ekonomiskt ansvar
för Jämjö förskolor under tiden 1 januari till och med
den 31 mars 2010.

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som samordnare för
NTA-projektet under tiden 1 juli till och med den
20 december 2009.

2009.1 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som modersmålsutvecklare under tiden 18 juni till och med den
20 december 2009

2009.1 024

Beviljad ledighet för pojke år 7 i västra skolområdet
Nättraby, under tiden 8-19 februari 2010.

2009.6035 609

Beviljad ledighet för flicka år 1 i västra skolområdet,
Nättraby, under tiden 11-26 mars 2010

2009.6036 609

Beslut om särskild undervisningsgrupp för pojke år 9
i västra skolområdet, Nättraby, från och med
den 24 augusti 2009
Beslut om särskild undervisningsgrupp för pojke år 4
i västra skolområdet, Nättraby, från och med
den 16 oktober 2009
Beviljad ledighet för pojke år 6 i västra skolområdet,
Nättraby, under tiden 25 november 2009 till och med
den 5 januari 2010
Beviljad ledighet för flicka år 7 i västra skolområdet,
Nättraby, under tiden 25 november 2009 till och med
den 5 januari 2010
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i Jämjö
skolområde från och med den 9 november 2009
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 8 i Jämjö
skolområde från och med den 9 november 2009

2009.4127
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Beviljad ledighet för flicka år 6 i Rödeby skolområde
under tiden 11-27 januari 2010.

2009.5099 606

Beviljat entledigande från tjänst som lärare på Rödebyskolan från och med den 1 februari 2010.

2009.5107 023

Beslut om byte av skola för pojke i särskolan från och
med den 2 november 2009

2009/8039

Inskrivning av pojke i särskolan från och med den
2 november 2009.

2009/8002

Inskrivning av flicka i särskolan från och med den
2 november 2009.

2009/8038

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
____________
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Meddelanden
Kommunfullmäktige

2007.384 611
§ 197
Investering i nya inventarier till Vedebyskolan

Kommunfullmäktige

2008.346 042
§ 198
Delårsrapport per den 31 augusti 2009

Kommunfullmäktige

2009.101 004
§ 201
Balansförteckning över obesvarade motioner
och medborgarförslag den 1 september 2009

Kommunfullmäktige

2008.17 026
§ 202
Handlingsplan mot våld i nära relationer

Kommunfullmäktige

2009.130 626
§ 205
Svar på motion om sommarfritids

Kommunfullmäktige

2009.131 626
§ 206
Svar på motion om att utveckla fritidsverksamheten under skolloven

Kommunstyrelsen

2009.232 290
§ 276
Projekteringstillstånd för utökade förskolelokaler på Verkö

Kommunstyrelsen

2009.139 106
§ 278
Redovisning av inkomna yttranden över
SCB:s medborgarundersökning 2008
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Kommunstyrelsen

2008.348 040
§ 287
Anvisningar för uppföljning 2010

Kommunstyrelsen

2009.270 041
§ 301
Införande av inköpsstopp i Karlskrona
kommun

Tekniska nämnden

2009.232 290
§ 125
Projekteringstillstånd för utökande
förskolelokaler på Verkö

Tekniska nämnden

2007.384 611
§ 141
Projekteringstillstånd gällande förnyelse/
ombyggnad av Vedebyskolan

Länsrätten i Blekinge län

2008.233 042
Dom
Laglighetsprövning enligt 10 kap.
kommunallagen (1991:900), KL

Räddningstjänsten
Östra Blekinge

2009.273 290
Tillsynsprotokoll Förskola Lanternan, Hästö

Telenor Arena Karlskrona

2009.282 291
Sport College 2010-2012

Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.290 214
Angående detaljplan för Gullbernahult 31,
Västra delen, Karlskrona kommun
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.225 214
Angående detaljplan för Spårvägen 9,
Gräsvik, Karlskrona kommun
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.233 212
Angående vindkraftsstrategi för Karlskrona
kommun
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Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.252 214
Angående detaljplan för Säby 4:14,
Trummenäs, Karlskrona kommun
Föräldrar Öppna förskolan Trossö

2009.275 609
Namnunderskrifter från föräldrar med
budskapet ”Vi vill ha Trossö Öppna
Förskola kvar!”

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
_______________
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§ 86
Kurser och konferenser
Eftersom det råder inköpsstopp får ingen kompetensutveckling göras.
------------------
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§ 87
Övrigt
1.

Rödebyskolan/Strömsberg F-5 och 6-9
Ola Svensson (SD) frågar om hur beslutet ser ut för de elever som blir
6:or till hösten i Rödeby skolområde och då speciellt de som går i skolan på
Strömsberg. Ska dessa elever flyttas ner till Rödebyskolan?
Ordföranden svarar.

2.

Vårdnadsbidrag
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) undrar om förvaltningen har påbörjat
utredningen av vårdnadsbidrag.
Förvaltningschefen svarar.

3.

Julhälsning
Ordföranden önskar nämndens ledamöter och förvaltningens personal en Trevlig
Jul och Ett Gott Nytt 2010.
_______________

27 januari 2010

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 27 januari 2010
§1

Aktuell information
- Översiktsplan 2030 (B Karsvall)
- Personalnyckeltal 2009 (L Dehlin)
- Aktuella bokslutssiffror (S Petersson)

§2

Nytt beslut gällande resurstilldelning 2009 med anledning av
Länsrättens dom (B Karsvall/S Petersson)

§3

Lokalbidrag till enskilda förskolor (S Petersson)

§4

Förslag om delegering till arbetsutskottet av årsredovisning 2009
(S Petersson)

§5

Beslut gällande Tullskolans framtid

§6

Ansökan om godkännande av samt bidrag till enskild förskola/
enskilt fritidshem – Torlyckan (A Ottosson)

§7

Nya lokaler för resursskola Fyrudden (A Eklund)

§8

Förslag om delegering gällande driftsbidrag till enskild verksamhet
(B Karsvall)

§9

Delegeringsärenden

§ 10

Meddelanden

§ 11

Kurser/konferenser

§ 12

Övrigt
- Serviceförvaltningen

1
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Plats och tid

Gullberna Park, lokal Oscarsvärn
Onsdagen den 27 januari 2010 kl 08.30 – 12.10

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Johan Elofsson (M)
Patrik Hansson (S)
Birgitta Gamelius (M)
Patrik Magnusson (M)
fr o m §1:3 kl. 08.50
Anna Ekström (FP)
fr o m §6 föredragningen kl. 10.45
Pernilla Persson (C)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)
Jeanette Pettersson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Bo Svensson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Richard Jomshof (SD)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
t o m kl. 12.00

Tjänstgörande ersättare

Eva Ottosson (M)
Margareta Olin Mattsson (C)
Eva Henningsson (S)

t o m §1:2

Eva Ottosson (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Margareta Olin Mattson (C)
Siv Holmberg (S)
Helene Gustafsson (S)
Richard Lundqvist (S)

fr o m §1:3

Ersättare

Tjänstemän

t o m §5 föredragningen

fr o m §6 föredragningen

Bodil Karsvall, barn- och ungdomschef
Bertil Karlsson, tf verksamhetschef grundskolan fritidshem
Anja Eklund, kvalitetschef
Stefan Petersson, controller
Lena Dehlin, personalspecialist
Eva Karlsson, nämndsekreterare
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3

Utses att justera Pernilla Persson (C)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli tisdagen den 2 februari 2010
Justerade paragrafer §§ 1-12
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 2 februari 2010.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

27 januari 2010
Samhällsbyggnadsförvaltningen
B Karsvall
S Ohlsson
Akten

4

2009.261 212

§1
Aktuell information
1.

Översiktsplan 2030
Förslaget på ny översiktsplan för Karlskrona kommun 2030 är översänt till Barnoch ungdomsnämnden för samråd och synpunkter.
Barn- och ungdomsförvaltningen har svarat på delegation. Förvaltningschef Bodil
Karsvall redogör för förvaltningens svar som skickats till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Barn- och ungdomsförvaltningen anser att förslaget är bra och tydligt. I planen
framgår vikten av att man redan i detta första steg av samhällsplaneringen har
med behovet av ökad service i form av skola och förskola när nya boendeområden planeras. I planen finns också beaktat barnkonventionen och barn/
ungdomars behov i samhällsplaneringen.
Det barn- och ungdomsförvaltningen dock vill påtala är att det finns ekonomiska
och verksamhetsmässiga fördelar om man vid större bostadsbebyggelse
möjliggör etablering av skola och förskola inom samma fastighet. Det ger också
en flexibilitet för att kunna nyttja lokaler för både förskola och skola utifrån
barnens skiftande åldrar över tid.
I de områden man planerar för en förtätning av boende är det också viktigt att
man har med möjligheter för utökning i barn- och ungdomsförvaltningens
verksamheter.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.

27 januari 2010

L Dehlin
Akten

5

2009.12 0026
forts § 1

2.

Personalnyckeltal 2009
Personalspecialist Lena Dehlin redogör för personalnyckeltalen för tertial 3,
december 2008 till och med november 2009.
Antalet anställda har minskat under 2009. Detta beror dels på att de köksanställda
har flyttats över till Serviceförvaltningen och dels på att medarbetare har slutat
med omställningsprogrammet.
Den genomsnittliga sysselsättningen har ökat något, ligger nu på 94,26%
Sjukdagarna totalt har minskat medan sjukdagar 1-14 dagar har ökat något.
Frisknärvaron har minskat något under 2009.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
________________
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S Petersson
Akten

2009.233 042
forts § 1

3. Aktuella bokslutssiffror
Controller Stefan Petersson redogör för barn- och ungdomsnämndens
preliminära reslutat för 2009.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
________________
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Berörda verksamheter
S Petersson
Akten

7

2008.233 042

§2
Nytt beslut gällande resurstilldelning 2009 med anledning av Länsrättens dom
Med anledning av den dom som fastställdes av Länsrätten den 26 november 2009
måste Barn- och ungdomsnämnden fatta ett nytt beslut gällande resurstilldelningen
till fristående skolor för 2009.
Länsrätten anger i grunderna för sitt beslut att det är på en punkt som man finner att
kommunen inte har följt gällande lagstiftningen. Det är då det gäller uttag av
skolpliktsavdrag. Länsrätten säger vidare att skolpliktsavdraget är avsett som en
kompensation för de kostnader som kommunen måste ha för att kunna garantera att
alla elever har tillgång till skola i närområdet. Förutsättningen för att ta ut sådana
kostnader är att det går att visa hur kostnaderna är beräknande. Kommunens uttag av
ett schablonmässigt avdrag strider därför mot skollagen.
Resursfördelningen för 2009 är baserad på ett grundbidrag lika till alla verksamheter
samt på lokalbidrag motsvarande den kommunala genomsnittliga kostnaden. Detta
följer enligt domen lagstiftningen.
Under 2009 har ett skolpliktsavdrag motsvarande 3,6 miljoner minskat de fristående
grundskolornas bidrag. Skolpliktsavdrag har under många år tillämpas på samma sätt
som under 2009 men då utgjort 10 % av den totala bidraget. Under 2009 gjordes en
minskning till 5 % med motiveringen att flera av friskolorna nu är väl etablerade och
kommunens kostnad för att hålla beredskap har minskat något.
Under 2009 fanns det dock fortfarande många osäkerheter i friskolornas etableringar
i kommunen som gör att kommunen måste planera för fler elevplatser än det finns
elever till för att kunna garantera skola till alla barn. En överkapacitet på ca 60
elevplatser exklusive lokalkostnader är därför beräknade till en kostnad av 3,6
miljoner.
I samband med 2009 års budgetarbete togs hänsyn till att samtliga friskolor räknade
med utökningar. Flera av dessa var dock ganska osäkra.
De fem fristående skolorna hade 2009 tillsammans 1184 elever. Utökningar
planerades att ske på samtliga friskolor under budgetåret 2009.
Enligt Galärens ansökan planerades inte bara utökningar i befintliga verksamheter
utan även en utökning av en ny 6-9 skola, hantverk och teknik, samt ytterligare en
enhet med F-5 på en av de befintliga 6-9 skolorna. Montessorifriskolan ökar
marginellt inom befintlig skola och ansöker hos skolverket om att få starta ytterligare
en ny skolenhet F-9 under perioden. Svettpärlan är i det närmaste fullt utbyggd.
Enligt ansökan kommer de att utöka marginellt under 2009. Musikugglan utökade
med en förskoleklass ht-07 och bildar därmed en tvåparallellig skola.
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Hösten 2007 startades en ny friskola, Piggelinen, ute på Rosenholmsområdet. Initialt
med elever från F-5 men med intentionen från skolan att under budgetåret 2009
utöka till en F-9 skola.
Att fullt ut kunna prognostisera hur många av dessa planerade utökningar som
kommer att genomföras utifrån de val som eleverna gör är svårt. Prognosen bygger
därför på de av friskolorna själva lämnade uppgifterna samt på de ansökningar som
finns beslutade från skolverket. Därefter gör förvaltningen en egen bedömning
utifrån det totala antalet elever i kommunen.
Totalt såg vi att det fanns osäkerhet runt 200-300 elever under 2009. Med detta som
bakgrund fann nämnden det väl motiverat att ta ut ett skolpliktsavdrag motsvarande
3,6 miljoner för att kunna hålla en extra beredskap för ca 60 av dessa elever som ska
kunna garanteras skolgång inom sitt upptagningsområde under 2009.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
att fastställa 2009 års budgetfördelning till de fristående skolorna med förtydligande
av motivet för uttag av skolpliktsavdrag enligt ovan.
Beslutsförslag
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta enligt
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________
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Berörda verksamheter
B Karsvall
S Petersson
Akten

9

2009.268 042

§3
Lokalbidrag till enskilda förskolor
Enligt beslut i Barn- och ungdomsnämnden den 2 december 2009 § 82, har nämnden
beslutat att bevilja extra lokalbidrag under 2010 för att kompensera för de
förändringar som uppstår i samband med övergång till ny lagstiftning gällande
lokalbidrag för enskilda förskolor.
De enskilda förskolor som föreslås kompenseras är de som har verksamhet i
nyproducerade lokaler och som startat under de senaste åren.
Beslutet innebar att extra bidrag skall beviljas efter att faktiska kostnader per den
15 oktober 2009 har redovisats av berörda enskilda förskolor.
Dessa redovisningar har nu inkommit och extra bidrag förslås enligt följande;
Bastasjö förskola AB
Lokalkostnad inkl städ, avskrivningar på inventarier,
administration och moms enligt bidragsnorm 2010 och avdrag för
barnomsorgsintäkter 9,8 %

1 274 120 kr

Faktisk lokalkostnad enligt uppgift
Städkostnad och avskrivningar enligt bidragsnorm
Avgår 9,8 % barnomsorgsavgifter
Extra bidrag 2010

1 743 938 kr
218 360 kr
- 192 305 kr
495 873 kr

Tant Grön Kättilsmåla
Lokalkostnad inkl städ, avskrivningar på inventarier,
administration och moms enligt bidragsnorm 2010 och avdrag för
barnomsorgsintäkter 9,8 %

1 417 458 kr

Faktisk lokalkostnad enligt uppgift
Städkostnad och avskrivningar enligt bidragsnorm
Avgår 9,8 % barnomsorgsavgifter
Extra bidrag 2010

1 664 272 kr
242 925 kr
- 186 905 kr
302 834 kr

Tant Grön Skärfva
Lokalkostnad inkl städ, avskrivningar på inventarier,
administration och moms enligt bidragsnorm 2010 och
avdrag för barnomsorgsavgifter 9,8 %

637 060 kr

Faktisk lokalkostnad enligt uppgift
Städkostnad och avskrivningar enligt bidragsnorm
Avgår 9,8 % barnomsorgsintäkter
Extra bidrag 2010

893 040 kr
109 180 kr
- 98 218 kr
266 942 kr
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Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja extra lokalbidrag under 2010 för Bastasjö förskola AB, Tant Grön
Kättilsmåla och Tant Grön Skärfva enligt ovan
att bidraget förutsätter att antalet kontrakterade platser i förskolan förblir detsamma
under hela året
att den totala kostnaden för det extra bidraget, 1 065 649 kr skall belasta
grundskoleverksamhetens konto i budget 2010
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Lisbeth
Bengtsson (S), Bo Svensson (S) samt Eva Henningsson (S) deltar inte i beslutet.
______________
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S Petersson
Akten
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2008.233 042

§4
Förslag om delegering till arbetsutskottet av årsredovisning 2009
Årsredovisningen kommer inte att vara klar till nämndens sammanträde i januari.
2009 på arbetsutskottets sammanträde den 11 februari 2010.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att arbetsutskottet får delegation att besluta om årsredovisningen på arbetsutskottets
sammanträde den 11 februari 2010.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________________

27 januari 2010

Tekniska förvaltningen
B Karsvall
Bertil Karlsson
Berörda rektorer
Akten
§5
Beslut gällande Tullskolans framtid

12

2008.53 291

Då Tullskolan under en längre tid haft anmärkningar i byggnaden gällande
ventilation med mera har Barn- och ungdomsförvaltningen slutfört ett
utredningsuppdrag rörande skolans verksamheter.
I uppdraget ingick att ta fram två tydliga alternativ och att kostnadsberäkna dessa.
En projektgrupp med representanter från tekniska förvaltningen och från Barn- och
ungdomsförvaltningen har tagit fram två alternativ. Tekniska förvaltningen anlitade
Projektbyggarna för att göra kostnadsberäkningar.
De två alternativen har presenterats vid Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
den 19 november 2009 och i Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den
2 december 2009. Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde beslutades att
politikerna skulle återkomma med förslag till beslut gällande framtida verksamheter
på Tullen.
På uppdrag av Barn- och ungdomsnämnden ordförande föreslås att renovering av
Tullskolan genomförs enligt alternativ 1 med följande förtydligande:
Tullskolan med fritidshem renoveras för att kunna ta emot ca 150 elever och
Kajutans förskola flyttar till Tullskolans lokaler med tre avdelningar. Tullens
förskola med två avdelningar ska vara kvar i nuvarande lokaler
De delar i alternativ 1 som rör förändringar på Wämöskolan skjuts på framtiden.
I nuläget får det anses vara tillräckligt att kunna bedriva skola F-5 på Tullskolan för
5 avdelningar förskola och med 150 elever.
Beslutsförslag
Enligt uppdrag av Barn- och ungdomsnämnden ordförande föreslås följande beslut:
att uppdra till Tekniska förvaltningen att genomföra projektering av Tullskolans
renovering enligt huvuddelarna i utredningens alternativ 1.
att uppdra åt barn och ungdomsförvaltningen att ta fram en evakueringsplan för
eleverna på Tullskolan under byggnationstiden och att kostnadsberäkna
densamma.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med
förvaltningsledningens professionella bedömningar och förslag samt kompletteras
med ekonomiska bedömningar/analyser om såväl Tullskolan som Holmsjö skola
kan renoveras inom Karlskrona kommuns beslutade investeringsramar för 20102012.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag och Patrik Hanssons
yrkande på återremiss och finner att Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ärendet
ska avgöras på dagens sammanträde.
Votering
Votering begärs. Nämnden godkänner följande voteringsproposition:
Den som stöder att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som stöder Patrik
Hanssons återremiss röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta Gamelius
(M), Patrik Magnusson (M), Anna Ekström (FP), Pernilla Persson (C), Thomas
Brindefalk-Knutsson (KD).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström
(S), Lisbeth Bengtsson (S), Bo Svensson (S) samt Eva Henningsson (S).
Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutat att ärendet
ska avgöras på dagens sammanträde.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på beslutsförslaget och finner att Barn- och
ungdomsnämnden beslutar enligt detta förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att uppdra till Tekniska förvaltningen att genomföra projektering av Tullskolans
renovering enligt huvuddelarna i utredningens alternativ 1.
att uppdra åt barn och ungdomsförvaltningen att ta fram en evakueringsplan för
eleverna på Tullskolan under byggnationstiden och att kostnadsberäkna
densamma.
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Lisbeth
Bengtsson (S), Bo Svensson (S) samt Eva Henningsson (S) reserverar sig till fördel
för eget yrkande, bilaga 1.
Åsa Gyberg-Karlsson (V) och Richard Jomshof (SD) deltar inte i beslutet.
_____________
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Torlyckan
A Ottosson
S Petersson
Akten
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2009.269 630

§6
Ansökan om godkännande av samt bidrag till förskola/enskilt fritidshem –
Torlyckan
Personalkooperativet Torlyckan i Torhamn ansöker om godkännande för enskild
förskola/enskilt fritidshem. Föreningen bedriver sedan 1998 förskola och fritidshem
för barn i åldrarna 1-12 år. Verksamheten ska ha samma omfattning som idag - 22
platser på förskolan och 20 platser på fritidshemmet.
Skollagen
Från 1 juli 2009 gäller ändring i skollagen, som innebär att förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg som bedrivs
av t.ex. ett bolag eller en förening eller en enskild individ efter ansökan ska
godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs, om verksamheten har god
kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i skollagens 2a kap. 3 §.
Kommunens tillstånd till enskild verksamhet ersätts med ett godkännande.
Den kommun där verksamhet som har godkänts enligt 13 § bedrivs ska besluta att
huvudmannen har rätt till bidrag om
1. verksamheten är öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande offentlig
verksamhet enligt 6-6 b, 8 a och 9 §§, med undantag för barn som det skulle
medföra betydande organisatorisk eller ekonomiska svårigheter att ta emot för
den enskilda verksamheten.
2. påtagliga negativa följder inte uppstår för motsvarande verksamhet i
kommunen, och
3. avgifterna inte är oskäligt höga. (Skollagen 2 a kap 17 §)
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska beslutet om
godkännande upphävas. Om huvudmannen avser att fortsätta den ändrade eller
flyttade verksamheten måste nytt godkännande sökas. (Skollagen 2a kap 13 §)
Mot bakgrund av lagens ändringar och i kombination med att avtalet för Torlyckans
förskola och fritidshem löper ut den 28 februari 2010 ansöker föreningen om
godkännande från och med den 1 mars 2010.
Torlyckans förskola/fritidshem ska bedrivas i enlighet med skollagen, läroplanerna
(Lpfö 98 och Lpo 94), kommunens skolplan samt kommunens regler och
tillämpningsföreskrifter.
Bedömning av ansökan
Läroplanerna för förskolan (Lpfö 98) och för fritidshemmet (Lpo 94) ligger till grund
för Torlyckans ansökan, som bedöms svara mot de krav på god kvalité och säkerhet
som ställs i skollagen samt de kvalitetskrav som barn- och ungdomsnämnden
fastställt. (Skollagen 2a kap 13 §)
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ge personalkooperativet Torlyckan godkännande för att bedriva förskola och
fritidshem samt
att bevilja bidrag till verksamheten from den 1 mars 2010.
Beslutsförslag
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta enligt
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_____________

27 januari 2010
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A Eklund
Akten
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2010.62 291

§7
Nya lokaler för resursskola Fyrudden
De lokaler som resursskolan Fyrudden finns etablerad i har sagts upp av hyresvärden,
fastighetskontoret. Lokalen ligger i Vedebylund (stadsträdgården) och området ska
exploateras och med anledning av detta måste hyresavtal med ersättningslokal för
denna skola tecknas.
Fyrudden har 10 platser och eleverna tillhör årskurserna 4-6. Det är en stor fördel
om skolan kan etableras i anslutning till en grundskola med samma åldersgrupper.
Då finns både möjlighet till samarbete, samt att samutnyttja till exempel slöjdsalar,
idrottsytor och matsal.
Av de lokaler som fastighetskontoret kunnat erbjuda är Ekebacken som ligger på
AWA-vägen i Lyckeby det bästa alternativet. Både ur geografisk som ur ekonomisk
synpunkt. Ekebacken har tidigare använts till förskoleklass och senast till fritidshem.
Behoven av förändringar i lokalerna är minimala, dock krävs uppfräschning av vissa
ytor. Nuvarande årshyra i Vedebylund är 104 155 kronor.
I överenskommelse med fastighetsägaren har vi avdelat lokalen i Ekebacken, för att
anpassa till behoven och minimera kostnaden och har därför fått en årshyra på
197.000 kronor. Skillnaden per år blir då 92 845 kronor som är beaktad i lokalbudgeten för 2010. Hyresavtalet löper enligt ordinarie principer för interna hyresavtal i kommunen.
Inga förändringar sker avseende övriga driftskostnader.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att förhyra lokal Ekebacken i Lyckeby enligt ovan.
Beslutsförslag
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta enligt
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_____________
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S Petersson
Akten

17

2009.290 042

§8
Förslag om delegering gällande driftsbidrag till enskild verksamhet
Den nya lagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 2010 gällande bidrag till
enskild verksamhet innebär att beslut skall fattas, gällande driftsbidrag, till varje
enskild huvudman.
Varje beslut ska utformas så att det är överklagningsbart.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att ge förvaltningschefen delegation att, inom antagen budget 2010, besluta om
fördelning av grundbidrag och tilläggsbelopp till varje enskild huvudman.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
________________

27 januari 2010

§9
Delegationsärenden
Läsårstider 2010/2011 för Karlskrona kommuns
grundskola inkl förskoleklass och särskola

2010.51 608

Synpunkter på översiktsplan 2030 Karlskrona kommun

2009.261 212

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som ledningsresurs 20% vid Sunnadals förskolor under tiden
1 januari till och med den 30 juni 2010.

2010.1 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som ledningsresurs 25% i Lyckeby skolområde under tiden
11 januari till och med den 30 juni 2010.

2010.1 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid Rosenholms förskola under tiden
1 januari till och med den 31 mars 2010.

2010.1 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid Havgårdens förskola under tiden
1 januari till och med den 31 december 2010.

2010.1 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid Nättrabyskolan under tiden 1 oktober 2009
till och med den 31 mars 2010.

2010.1 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som elevassistent under tiden 1 januari till och med den
30 juni 2010.

2010.1 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som ledningsresurs i Lyckeby skolområde under tiden 1 januari
till och med den 23 juni 2010.

2010.1 024

Beslut om lönetillägg för uppdrag som elevassistent
vid Fridlevstad skola under tiden 1 januari till och med
den 31 juli 2010.

2010.1 024

Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som studie- och
yrkesvägledare 50% vid Wämöskolan under tiden
19 december 2009 till och med den 23 juni 2010.

2010.1 024
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Beviljad ledighet för pojke år 5 i Västra skolområdet –
Sunnadal under tiden 1-18 december 2009.
Beviljad ledighet för flicka år 2 i Västra skolområdet –
Sunnadal under tiden 1-18 december 2009.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 4 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 2 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 4 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 23 november 2009
till och med den 18 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 9 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 11 januari till och
med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 9 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 11 januari till och
med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 11 januari till och
med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 11 januari till och
med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 7 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 10 november 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 3 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
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Beslut om anpassad studiegång för flicka år 3 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 2 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 1 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 2 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 3 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 2 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 3 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 3 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 1 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 1 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 1 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
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Beslut om anpassad studiegång för pojke år 7 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 7 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 6 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 5 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 5 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 5 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 5 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 5 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 4 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 4 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 2 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
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Beslut om anpassad studiegång för pojke år 4 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 4 i Västra
skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009
till och med den 16 juni 2010.
Beviljad ledighet för flicka år 8 i Västra skolområdet Sunnadal under tiden 16 december 2009 till och med
den 22 januari 2010.
Beviljad ledighet för pojke år 9 i Jämjö skolområde
under tiden 4-20 februari 2010.

4162

Beviljad ledighet för flicka år 5 i Jämjöskolområde
under tiden 26 januari till och med den 10 februari 2010

3

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
____________
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§ 10
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2009.296 102
§ 212
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

2009.130 626
§ 218
Svar på motion om sommarfritids

Kommunfullmäktige

2009.131 626
§ 219
Svar på motion om att utveckla fritidsverksamheten under skolloven

Kommunfullmäktige

2009.290 042
§ 221
Budget 2010 och plan 2011-2012

Kommunfullmäktige

2008.346 042
§ 223
Budgetuppföljning per den 30 september
2009 för kommunens samlade verksamheter

Kommunfullmäktige

2009.346 042
§ 224
Ombudgetering 2009

Kommunfullmäktige

2009.293 420
§ 226
Miljöbokslut

Kommunfullmäktige

2009.314 102
§ 238
Kommunala val

Kommunfullmäktige

2008.346 042
§ 243
Uppföljning per den 31 oktober 2009

27 januari 2010

24

forts § 10
Kommunstyrelsen

2009.297 100
§ 315
Genomförande av tjänstedirektivet

Kommunstyrelsen

2007.384 611
§3
Projekteringstillstånd för förnyelse/
ombyggnad av Vedebyskolan

Räddningstjänsten
Östra Blekinge

2009.294 291
Tillsynsprotokoll Rosenfeldtskolan

Räddningstjänsten
Östra Blekinge

2009.295 291
Tillsynsprotokoll Saltöskolan

Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.159 214
Angående detaljplan för Torstäva 13:25,
Karlskrona kommun
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.277 214
Angående detaljplan för Västra Nättraby 10:3
ny förskola, Karlskrona kommun
Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.278 214
Angående detaljplan för Hästkvarnen 7,
Trossö, Karlskrona kommun
Föräldrar för 3:an i Holmjö/
Jeanine Jonsson

2010.45 609
E-post till ordförande Jan-Olof Petersson
samt 2:e vice ordförande i barn- och
ungdomsnämnden från föräldrar till barn i
åk 3, Holmsjö samt svar från ordföranden.

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

27 januari 2010

§ 11
Kurser och konferenser
-

Nyanlända – mottagen med värme eller mest besvär?
Torsdagen den 4 mars kl. 13.00-16.00
Gullberna Park, Kompetens Center
Anmälan senast 15 februari

-

Barnkonventionen
Tisdagen den 27 april kl. 17.30-19.30
Gullberna Park, Kompetens Center
Anmälan senast 16 april

Anmälan till Eva Karlsson före respektive sista anmälningsdag.
______________

25

27 januari 2010

26

§ 12
Övrigt
1.

Jeanette Petersson (S) frågar om övergången till Serviceförvaltningen för de
som arbetar i verksamheternas kök.
Förvaltningschef Bodil Karsvall svarar.
______________

24 februari 2010

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 24 februari 2010
§ 13

Aktuell information
- Personalärende
- Hantering av tilläggsbelopp
- Hantering av kvalitetshöjning fritidshem
- Bokslut/årsredovisning 2009

§ 14

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden

§ 15

Komplettering i reglementet för Barn- och ungdomsnämnden

§ 16

Beslut att delegera uppdraget att svara Skolinspektionen i enskilt
elevärende

§ 17

Årsredovisning 2009 - överföring av resultatet till 2010 års budget

§ 18

Delegeringsärenden

§ 19

Meddelanden

§ 20

Kurser/konferenser

§ 21

Övrigt

1

24 februari 2010

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
Onsdagen den 24 februari 2010 kl 08.30 – 11.10

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Johan Elofsson (M)
Patrik Hansson (S)
Birgitta Gamelius (M)
Patrik Magnusson (M)
Pernilla Persson (C)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)
Roland Andréasson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Bo Svensson (S)
Richard Jomshof (SD)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)

Tjänstgörande ersättare

Åsa Thelning (FP)
Eva Henningsson (S)
Siv Holmberg (S)

Ersättare

Eva Ottosson (M)
Margareta Olin Mattson (C)
Helene Gustafsson (S)
Faraj Abu Iseifan (S)
Richard Lundqvist (S)
Ola Svensson (SD)

Tjänstemän

Bodil Karsvall, barn- och ungdomschef
Eva Karlsson, nämndsekreterare

2

24 februari 2010

3

Utses att justera Roland Andréasson (S)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen den 1 mars 2010
§ 16 justerad den 24 februari 2010

Justerade paragrafer §§ 13 - 21
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

Ordförande ____________________________________ § 16
Justerare

____________________________________ § 16

_____________________________________________________________________________________

Paragraf 16 från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 24 februari är omedelbart
justerad.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 24 februari 2010.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Protokollet från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 24 februari är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 1 mars 2010.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

24 februari 2010

4

§ 13
Aktuell information
1.

Personalärende
Ny controller
Ewa Bellwaldius är ny controller på barn- och ungdomsförvaltningen. Ewa
arbetade tidigare för utbildningsförvaltningen.
Stefan Petersson arbetar nu på Tekniska förvaltningen, Vattenverket, som
kundservicechef för VA/Renhållning.
Rekrytering av verksamhetschef och rektorer
Tjänsten som verksamhetschef för skola och fritidshem är nu ute på annons.
Tre rektorer ska också rekryteras:
- Trossö – rektor förskola, klart till hösten 2010
- Spandelstorp – rektor grundskola, klart till hösten 2010
- Jändel/Ramdala-Fågelmara – rektor grundskola, nuvarande rektor går i pension
april 2010. Kan bli aktuellt med en tillfällig lösning tills rekryteringen är klar.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.

24 februari 2010

5

forts § 13

2.

Hantering av tilläggsbelopp
Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om hur handläggningen av
tilläggsbeloppet har hanterats.
Tilläggsbeloppet, BSB-potten, är till för barn med mer komplicerade, omfattande
och resurskrävande behov av stöd än vad som förväntas inrymmas i grundtilldelningen. Budgeten för 2010 är på 4 Mkr.
I november fick samtliga rektorer, både i kommunal och enskild verksamhet,
information om vad som gäller för att ansöka om tilläggsbelopp.
Kriterierna är:
- Funktionshinder
- Medicinska svårigheter
- Emotionella/sociala svårigheter
Gruppen som handlägger ansökningarna består av kvalitetschefen, psykologer
samt skolläkaren.
Första ansökningstillfället var i januari 2010.
74 ansökningar har inkommit, 18 flickor och 56 pojkar. 20 ansökningar har
beviljats,
7 flickor och 13 pojkar. 10 ansökningar gäller förskola och 10 ansökningar gäller
grundskola. Vanligaste kriterium är funktionshinder.
Totalt 1 880 041 kr har delats ut varav 11 % av summan gått till enskilda/fristående
huvudmän.
Besluten till enskilda/fristående huvudmän kan överklagas enligt förvaltningsbesvär.
Modersmäl
2,5 Mkr är avsatta i budgeten för modersmål.
En rektor är utsedd för att administrera och samordna detta.
Varje rektor har kvar sitt ansvar enligt läroplan och förordningar.
Modersmål ska erbjudas om det finns minst 5 elever inom samma språk och
lärare i aktuellt språk finns.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
________________

24 februari 2010

6

2009.290 042
forts § 13

3.

Hantering av kvalitetshöjning fritidshem
Förvaltningschef Bodil Karsvall redogör för hanteringen av kvalitetshöjningen
på fritidshemmen 2010.
Barn- och ungdomsnämnden har tagit beslut på att avsätta 1 mkr ur budget för
2010 för att stärka kvalitén på fritidshemmen.
Potten fördelas ut till de fem skolområdena och en del till de fristående
fritidshemmen.
Beräkningen är gjord på budgeterade platser över året ( 3012 dividerat med
1 000 000= 332:-/plats)
De tilldelade pengarna är en satsning för 2010 och ska användas till att stimulera
fritidshemsverksamhet och stärka kvalitén. Exempel på aktiviteter är kompetensutveckling, studiebesök och olika projekt.
Hur tilldelade pengar har använts ska redovisas under november månad 2010 till
Barn- och ungdomsförvaltningen. Detta kommer sedan att avrapporteras till
Barn- och ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
________________

24 februari 2010

7

2008.233 042
forts § 13

4.

Bokslut/årsredovisning 2009
Förvaltningschef Bodil Karsvall redogör för Barn- och ungdomsnämndens
bokslut/årsredovisning 2009.
Barn- och ungdomsnämnden har i årsredovisning 2009, daterad 8 februari 2010,
beskrivit viktiga händelser och insatser under året.
Här finns också text om personal, framtid, miljö och säkerhet, internkontrollplan
och ekonomiskt utfall.
Ekonomiskt utfall
Barn och Ungdomsnämnden har 2009 disponerat en nettobudget om 939,0 Mkr.
Bokslutet för 2009 visar en positiv avvikelse om knappt 0,3 % eller motsvarande
2,8 Mkr. Investeringsutrymmet har under året varit 9,0 Mkr av vilket 7,0 Mkr
har nyttjats.
Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den 27 januari 2010, § 4,
delegerat åt nämndens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet avseende
bokslut för år 2009.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
________________

24 februari 2010

§ 14
Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden
Ärendet lyfts ut ur dagordningen.
_______________

8

24 februari 2010

Kommunfullmäktige
Akten

9

2001.121 003

§ 15
Komplettering i reglementet för Barn- och ungdomsnämnden
I arbetet med att revidera barn- och ungdomsnämndens delegationsplan har också
Reglemente för barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona kommun granskats.
Det uppstår ibland tillfällen då nämnden ska representeras till exempel vid rättsliga
förhandlingar och liknande. Reglementet saknar skrivning som anger vem som ska
vara nämndens representant i sådana situationer. Med anledning av detta föreslår
förvaltningen att följande tillägg i reglementet görs:
”I de fall barn- och ungdomsnämnden ska representeras av en person är detta
ordförandes uppdrag”
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta
att tillägget ”I de fall barn- och ungdomsnämnden ska representeras av en person är
detta ordförandes uppdrag” införs i Reglemente för barn- och ungdomsnämnden
i Karlskrona kommun.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________

24 februari 2010

Skolinspektionen
A Eklund
Akten

10

2010.50S 606

§ 16
Beslut att delegera uppdraget att svara Skolinspektionen i enskilt elevärende
Med anledning av en begäran från Skolinspektionen med dnr: 41-2010:221, om
yttrande i enskilt elevärende föreslås att Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt
nedan med omedelbar justering.
I nuläget saknas delegation till tjänsteman när myndighet så begär.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ge delegation till förvaltningschefen att lämna yttrande i detta ärende gällande
enskild elev.
Beslutsförslag
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.
__________________
Paragrafen justeras omedelbart.

24 februari 2010

Kommunstyrelsen
E Bellwaldius
Akten

11

2008.233 042

§ 17
Årsredovisning 2009 - överföring av resultatet till 2010 års budget
Barn- och ungdomsnämndens verksamhet (totalt) uppvisade en positiv avvikelse
från budget inkl tilläggsbudget år 2009. Resultatet per den 31 december 2009 uppgick
till + 2,8 mkr. Barn- och ungdomsnämnden har tagit beslut om årsredovisningens
godkännande, men beslut om resultatreglering har inte tagits.
Barn- och ungdomsnämnden har reglering av över- och underskott internt inom
förvaltningen. Detta som ett viktigt incitament för att uppnå en god ekonomisk
hushållning i ett långsiktigt perspektiv. Det är viktigt för trovärdigheten mot
områdena att detta kan verkställas. Där av yrkas på att överskottet skall föras över
som en resultatreglering på 2010 års budget.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hos Kommunstyrelsen begära att nämndens positiva resultat om 2,8 mkr överförs
som en resultatreglering på 2010 års budget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________

24 februari 2010

§ 18
Delegationsärenden
Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet:
AU-beslut § 10 Bokslut/årsredovisning 2009
Beviljad ledighet för pojke i år 4 i Västra skolområdet,
Nättraby, under tiden 9 februari till och med den
10 mars 2010.
Beviljade ledighet för pojke i förskoleklass i Västra
skolområdet, Nättraby, under tiden 10–26 mars 2010.
Beviljade ledighet för flicka i år 2 i Västra skolområdet,
Nättraby, under tiden 10–26 mars 2010.
Beviljad ledighet för pojke i år 1 i Västra skolområdet,
Nättraby, under tiden 5–19 mars 2010.
Beviljad ledighet för pojke i år 2 i Västra skolområdet,
Nättraby, under tiden 9–26 mars 2010.
Beviljad ledighet för pojke i år 9 i Västra skolområdet,
Nättraby, under tiden 5-19 mars 2010.
Beviljad ledighet för flicka i år 7 i Västra skolområdet,
Nättraby, under tiden 4–10 mars 2010.
Beviljad ledighet för pojke i år 1 i Lyckeby skolområde
under tiden 5-12 februari 2010.
Beviljad ledighet för pojke i år 1 i Lyckeby skolområde
under tiden 15-19 februari 2010.
Beviljad ledighet för flicka i år 3 i Lyckeby skolområde
under tiden 5 februari 2010.
Beviljad ledighet för pojke i år 1 i Lyckeby skolområde
under tiden 8-12 februari 2010.

2008.233 042

12

24 februari 2010

13

forts § 18
Beviljad ledighet för flicka i år 4 i Jämjö skolområde
under tiden 15-19 mars 2010.
Beviljad ledighet för pojke i år 4 i Rödeby skolområde
under tiden 19 november – 4 december 2009.

2009.5110 606

Beslut om anpassad studiegång och placering i
särskild undervisningsgrupp för flicka i år 8 i
Rödeby skolområde från och med den 10 november
och resterande av höstterminen 2009.

2009.5112 606

Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp för
flicka i år 8 i Rödeby skolområde från och med
den 5 november och resterande av höstterminen 2009.

2009.5113 606

Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp för
flicka i år 8 i Rödeby skolområde från och med
den 10 november och resterande av höstterminen 2009.

2009.5116 606

Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 i
Rödeby skolområde från och med den 16 november
och resterande av höstterminen 2009.

2009.5119 606

Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 i
Jämjö skolområde från och med den 28 januari 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 7 i
Jämjö skolområde från och med den 28 januari 2010.
Inskrivning av pojke i särskolan från och med den
25 januari 2010.

2010.4

Inskrivning av pojke i särskolan från och med den
1 februari 2010.

2010.6

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
____________

24 februari 2010

14

§ 19
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2008.346 042
§8
Uppföljning per den 30 november 2009

Kommunfullmäktige

2010.71 880
§ 13
Investering i arbetsmiljöåtgärder vid
Stadsbiblioteket

Kommunstyrelsen

2010.95 041
§ 37
Prishöjning försäljning måltider inom
Konstenhetens verksamhetsområde från
och med den 1 mars 2010

Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2010.48 214
Angående detaljplan för Skantze 7,
Ronnebygatan 3, Karlskrona kommun
Förvaltningsrätten i Växjö

2008.233 042
Anmodan angående laglighetsprövning
enligt kommunallagen/resurstilldelning till
fristående skolor för 2009

Länsstyrelsen Blekinge län

2009.113 046
Beslut angående beviljat statsbidrag till
”Triaden” för perioden 2009-08 – 2010-07.

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

24 februari 2010
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§ 20
Kurser och konferenser
-

Barnkonventionen
Tisdagen den 27 april kl. 17.30-19.30
Gullberna Park, Kompetens Center
Anmälan senast 16 april
Kostnad: 295 kronor
Anmälan till Eva Karlsson före den 15 april.
Anmälda i dagsläget är:
Eva-Brit Dahlström
Åsa Gyberg Karlsson
Jeanette Pettersson
Margareta Olin Mattsson

-

Diskriminerad, trakasserad eller kränkt i skolan – högsta ledningens ansvar
En konferens om arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan.
Plats: Alvesta
Datum: 14 april.
Kostnad: Kostnadsfritt
Anmälan till Eva Karlsson före den 30 mars.
Anmälda i dagsläget är:
Patrik Hansson
Patrik Magnusson
Siv Holmberg
Eva Henningsson
Margareta Olin Mattsson
Roland Andreasson

Åsa Gyberg Karlsson (V) informerar om att Skolriksdagen 2011 kommer att
handla om En skola i tiden och är förlagd den 28-29 mars 2011.
Johan Elofsson (M) påpekar att det är bra om nämnden är representerad på
nästa års Skolriksdag.
Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om att det i maj kommer att bli
information för nämnden angående den nya skollagen.
______________

24 februari 2010
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§ 21
Övrigt
Personalfrågor
Siv Holmberg (S) ställer frågor om personalpoolens anställningsvillkor, hur
förvaltningen tar hand om ”2-åringar” samt pedagogiska måltider.
Förvaltningschefen Bodil Karsvall svarar.
Delegationsärenden
Johan Elofsson (M) föreslår att nämndens ledamöter får en genomgång/utbildning
angående delegation samt att man kan diskutera i tvärgrupper.
______________

31 mars 2010

1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 31 mars 2010
§ 22

Aktuell information
- Kvalitetsredovisning
- Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden, genomgång
- Skolhälsovårdens ansvar på området barns- och ungdomars psykiska
hälsa – nationell tillsyn

§ 23

Särskolan i Barn- och ungdomsnämnden 2010

§ 24

Skolpliktsärende - sekretess

§ 25

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning – februari 2010

§ 26

Ombyggnad av Sturkö skola

§ 27

Tillsättning av rektorstjänst, Trossö skolområde

§ 28

Hyra förskolelokaler – Stora Vörta

§ 29

Delegeringsärenden

§ 30

Meddelanden

§ 31

Kurser/konferenser

§ 32

Övrigt

31 mars 2010

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
Onsdagen den 31 mars 2010 kl 08.30 – 14.35
Ajournering för lunch och gruppmöte kl. 11.45-13.45

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Johan Elofsson (M)
Patrik Hansson (S)
Birgitta Gamelius (M)
Anna Ekström (FP) fr o m kl. 09.20, § 23
Pernilla Persson (C)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)
Jeanette Pettersson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Roland Andréasson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Bo Svensson (S)
Richard Jomshof (SD) t o m kl. 11.45, föredragningen

Tjänstgörande ersättare

Eva Ottosson (M)
Åsa Thelning (FP) t o m kl. 10.00 § 22
Eva Henningsson (S)
Ola Svensson (SD) fr o m kl. 13.45, beslutssammanträdet

Ersättare

Emina Cejvan (M) t o m kl. 12.15 föredragning och gruppmöte
Åsa Thelning (FP) fr o m kl. 10.00 § 23
Margareta Olin Mattson (C)
Siv Holmberg (S)
Helene Gustafsson (S)
Faraj Abu Iseifan (S)
Richard Lundqvist (S)
Ola Svensson (SD) t o m kl. 11.45, föredragningen

Tjänstemän

Bodil Karsvall, barn- och ungdomschef
Anja Eklund, kvalitetschef § 22-23
Solvig Ohlsson, verksamhetschef, förskola § 22-23 samt
Gunilla Ingestad, kvalitetssamordnare § 22-24
Eva Karlsson, nämndsekreterare

§ 26-32

2

31 mars 2010

Utses att justera Jeanette Pettersson (S)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen den 7 april 2010

Justerade paragrafer §§ 22-32
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 31 mars är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 7 april 2010.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

3

31 mars 2010

A Eklund
Rektorerna
Rapport
Akten

4

2010.126 619

§ 22
Aktuell information
1.

Kvalitetsredovisning 2009
Kvalitetschef Anja Eklund presenterar kvalitetsredovisningen för kalenderåret
2009.
I redovisningen beskrivs bland annat verksamhetens mål och hur förvaltningen
arbetar med olika metoder för att få godkända resultat i verksamhetens olika
delar. Vidare presenteras förbättrings- och utvecklingsarbete, kartläggning
och uppföljning av barns/elevers kunskap, barn- och elevhälsa med mera.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.

31 mars 2010

5

forts § 22

2.

Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden - genomgång
Kommunjurist Maria Thuresson informerar vad det innebär med att delegera
beslutanderätten i en nämnd. Maria delger nämnden bland annat om delegeringsreglerna – bakgrund och syfte, delegater, ärenden som inte får delegeras samt
anmälan av delegationsbeslut.
Reviderad delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden kommer upp
till beslut på aprilsammanträdet.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
________________

31 mars 2010

Socialstyrelsen
A Eklund
Akten

6

2010.99 106
forts § 22

3.

Skolhälsovårdens ansvar på området barns- och ungdomars psykiska
hälsa – nationell tillsyn
Kvalitetschef Anja Eklund informerar om Socialstyrelsens nationella tillsyn.
Enligt beslut i anslutning till tillsynen ska Karlskrona kommun ge ett tydligt
uppdrag till skolhälsovården i kommunens skolor. Det ska särskilt framgå vilket
ansvar skolhälsovården har på området barns och ungdomars psykiska hälsa.
Åtgärd som vidtas:
- inrätta en särskild flik i Skolhälsovårdens metodbok med särskild information
enligt beslutet.
Verksamhetsansvarig för skolhälsovården, kvalitetschef A Eklund.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
________________
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2010.127 617

§ 23
Särskolan i Barn- och ungdomsförvaltningen 2010
Ärendet kompletteras, efter önskemål från arbetsutskottet, med Skolverkets broschyr,
Särskolan – en skolform för mitt barn? samt timplanen för grundsärskolan.
Avsiktsförklaring
• Tillhörighet till skolor med jämnåriga
• Kunna samordna ledningen för grundsärskola/träningsskola med närliggande
grundskola
• Kvalitetssäkringssystem för individintegrerade elevers rätt och behov
• Mer samarbete mellan grundskola, grundsärskola och träningsskola
Strävar mot
Individuella lösningar
•
Samlad kompetens
•
Kunskapsutveckling
•
Sammanhang
•
Utmaningar
•
Identitet/självbild
•

Organisation
Elever som tillhör grundsärskolan finns vid:
Lyckåskolan, Solbackaskolan, Spandelstorpskolan, Rosenfeldtskolan, Arenaskolan
samt nio elever som är individintegrerade i hemskola.
Vid årets början har knappt 30 barn fritidshemsplacering, antingen vid sin skola eller
på fritidshem vid hemorten.
Rektor för Solbacka - Lyckåskolorna har tillsvidare inskrivningsrätten i avvaktan på
att tjänst som samordnare för särskolan tillsätts.
En övergripande administration för bland annat diarier och uppföljning finns, med
placering i Enheten för stöd och utveckling.
Förvaltningens stödteam arbetar och tar emot uppdrag gällande särskolefrågor, på
samma sätt som för övriga verksamheter.
Framtida behov och ambitioner
•
Av både pedagogiska och sociala skäl bör de äldre eleverna i grundsärskolan ges
möjlighet till skolgång vid en eller flera skolenheter med jämnåriga. Av
geografiska skäl och med hänsyn till kommunikationer bör enheten/enheterna
ligga i centralort. Detta ska utredas under 2010. I dagsläget finns 36 elever i
särskolan tillhörande åk 7-10.
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Med den organisation och de förutsättningar som råder, ser möjligheterna att ta
emot träningsskolans elever olika ut. Spandelstorpsskolan och Solbackaskolan
finns i dagsläget när omfattande behov av fysiskt anpassad miljö krävs.

•

För att organisationens olika delar ska ges stöd och möjligheter till att skapa
utbildningsmiljöer som passar för olika elevers behov behövs en samordnare för
särskolefrågor. Uppdraget är 2010 beräknat till 50% och ska tillsättas snarast
dock senast den 1 augusti 2010.
När samordnaruppdraget är bemannat kommer beskrivning av utredningsrutiner att presenteras.

•

Arbetsuppgifter för en samordnare består i två tydliga delar.
Myndighetsutövning
Utredning och inskrivning, introduktionssamtal med föräldrar och
uppföljningsbesök för nyplacerade elever
Stöd
Ansvara för nätverk för rektorer med särskola i sitt uppdrag, där erfarenheter och
aktuella frågor av pedagogisk karaktär tas upp. Stödja enskilda rektorer i
särskolefrågor. I samråd med berörda rektorer stödja med utbildningsprogram
för grundskolans personal. Stöd till skolskjutsansvarig vid behov.
•

•

Utöka stödfunktioner
Inom Barn och ungdomsförvaltningens stödteam finns kompetenser som
ska utgöra stöd till personal i förskolor, grundskolor och särskolor.
I nuvarande bemanning finns psykologer, logoped, hörsellärare samt
specialpedagog med särskild inriktning på läs och skrivutveckling.
2010 ska detta team utökas med en tjänst ”Kommunikationspedagog”,
med inriktning mot kommunikationshinder och tal - och språksvårigheter.
Befattningshavaren ska inneha handlingsberedskap och kompetens för att i
samverkan/samarbete med kollegor och annan personal utveckla verksamheten
för att kunna fungera som resurs i arbetet med barn, ungdomar. Arbeta med stöd
och handledning till personal om hur elever kan ges olika metoder och
hjälpmedel för kommunikation vid språkliga hinder.
Uppdraget innefattar information, vägledning och utbildning i alternativa
metoder för språkutveckling och funktionsstörning, alternativ och
kompletterande kommunikation.
Uppföljningssystem:
Varje skolområde ansvarar för den ekonomiska uppföljningen och för att enligt
styrdokumenten följa varje elevs utveckling.
En övergripande uppföljning kommer via central administrativ befattning för
särskolan att ske avseende
elevvolymer i grundsärskola resp. träningsskola
kostnadsutveckling
fritidshemsplaceringar
inkluderade elever

31 mars 2010
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår arbetsutskottet föreslå Barn- och
ungdomsnämnden besluta
1. att

ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att under 2010 återkomma
med förslag till en eller flera skolenheter med integrerade särskoleklasser
för åk 7-9.

2. att

senast den 1 augusti 2010 tillsätta 0,50 tjänst som samordnare för
särskolan.

Yrkanden
Johan Elofsson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget, Patrik Hansson (S)
yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons avslagsyrkande och Johan
Elofssons bifall till tjänstemannaförslaget och finner tjänstemannaförslaget som
antaget.
Votering
Votering begärs. Nämnden godkänner följande voteringsproposition:
Den som bifaller Johan Elofssons bifallsyrkande röstar ja och den som bifaller
Patrik Hanssons avslag röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta Gamelius
(M), Anna Ekström (FP), Pernilla Persson (C), Thomas Brindefalk-Knutsson (KD),
Eva Ottosson (M) samt Ola Svensson (SD).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström
(S), Roland Andréasson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Bo Svensson (S) samt
Eva Henningsson (S).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 7 nej-röster att bifalla
Johan Elofssons bifall till tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att

2. att

ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att under 2010 återkomma
med förslag till en eller flera skolenheter med integrerade särskoleklasser
för åk 7-9.

senast den 1 augusti 2010 tillsätta 0,50 tjänst som samordnare för
särskolan.
_______________

31 mars 2010
Vårdnadshavare
Polisen
G Ingestad
Akten
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§ 24
Skolpliktsärende - sekretess
Kvalitetssamordnare Gunilla Ingestad redogör för ärendet.
Beslutsförslag
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
att besluta enligt tjänstemannaförslaget
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________
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§ 25
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning – februari 2010
Controller Ewa Bellwaldius redogör för ärendet.
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per
28 februari 2010.
Nettoanslag
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 939 Mkr före växling
av gymnasiesärskolan och särvux.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per februari månad kan inte
redovisas med hänvisning till att enheternas internbudgetar inte är färdigställda.
Överförandet av kosten till serviceförvaltningen har märkbart försvårat
budgetarbetet. Så sent som den 23 februari togs ett gemensamt beslut om vilken
prissättning som ska gälla för köp av måltider från serviceförvaltningens kök.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2010-12-31 beräknas till +- 0 mkr. Många av enheterna har
ekonomiska svårigheter och arbete pågår med att genomlysa verksamheten och hitta
tänkbara besparingar. Eventuella konsekvensbeskrivningar skall lämnas in under
mars månad.
Kommentarer till avvikelse
Den sena handläggningen av 2010-års budget tillsammans med de interna sparkrav
som respektive enhet haft att hantera har inneburit att 2010 års budget inte till fullo är
hanterat i ekonomisystemet vilket i sin tur innebär att det är omöjligt att göra en
uppföljning per siste februari. Förvaltningen har i samråd med berörda rektorer gjort
en bedömning utifrån vad som framkommit i samband med internbudgetarbetet inför
2010 samt analys av bokslutet för år 2009 och utifrån detta gjort en bedömning av
utfallet per 2010-12-31.
Investeringsredovisning
Redovisning lämnas separat och på gemensamt dokument för samtliga förvaltningar.
Måluppfyllelserapportering
I budgeten för 2010 finns följande verksamhetsmål för barn- och ungdomsnämndens
verksamhet:
• Alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader
från ansökningsdatum.
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Målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats
sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum klarar nämnden av att hålla
vid avstämningstidpunkten 28 februari. Kösituationen kommer under våren att vara
mycket ansträngd och förvaltningen placerar fler barn än brukligt. Detta kan göras
eftersom förvaltningen ser att trycket kommer att utjämnas till hösten då det frigörs
platser. Det föreligger en puckel i mars-maj då många nya är i behov av plats.
• Andel elever i årskurs 9, som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall
öka och uppgå till minst genomsnittet i gruppen större städer. För 2010 är målet 94
%. Långsiktiga målet skall vara 100 %.
Barn- och ungdomsförvaltningen kan ännu inte redovisa något utfall för
höstterminen 2009. Detta eftersom tillgång till utfallet för de fristående skolornas
elever saknas.
Personaluppföljning
Redovisas på separat dokument från personalsidan.
Föregående budgetuppföljning
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott godkände den 11 februari 2010 upprättad
årsredovisning utvisande ett resultat för 2009 om + 2,8 mkr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningsrapport per den 28 februari 2010 och att
överlämna densamma till kommunstyrelsen.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________________
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§ 26
Ombyggnad av Sturkö skola
Ärendet lyfts ur dagordningen.
______________
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§ 27
Tillsättning av rektorstjänst – Trossö skolområde
Tjänsten som rektor för förskoleverksamheter på Trossö har varit utannonserad
eftersom tidigare innehavare sagt upp sig och flyttat till annan kommun.
Annonseringen har skett både lokalt och externt.
Tjänsten innebär ansvar för Trossös pedagogiska omsorg, öppen förskola,
Torgbackens-, Sjöstiernas- och Aspö förskolor samt samordningsansvar för
förskolorna på Trossö vilket också innebär arbetsledarskap för områdets
barnomsorgsassistent.
Ansökningstiden gick ut den 26 februari 2010.
Sexton ansökningar har inkommit.
Intervjuer av fem kandidater har genomförts.
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att tillsätta tjänsten med Kerstin Ibstedt
Henningsson. Kerstin har arbetat som föreståndare/rektor i Karlskrona kommun
sedan januari 1986. Hon vikarierar på aktuell tjänst sedan augusti 2009 och är
tjänstledning från sin tjänst som 50 % chef för barn- och ungdomsförvaltningens
bemanningsteam samt 50% rektor för förskola/skola på Tullen.
Kerstins erfarenhet och kompetens gör att förvaltningens bedömning är att Kerstin är
den sökande som bör erbjudas tjänsten.
Samråd har skett med berörda fackliga organisationer.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

tillsätta Kerstin Ibstedt Henningsson på tjänsten som 100% rektor för
förskola Trossö skolområde.

Beslut
Barn- och ungdomsförvaltningen beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________________________
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§ 28
Hyra förskolelokaler – Stora Vörta
Bakgrund
Behovet av ytterligare förskoleplatser i Nättraby är känt sedan länge. Den stora
expansionen av bostäder i området har inneburit att antalet barn i förskole- och
skolåldern kraftigt har ökat.
Det finns också önskemål om förskoleplaceringar i Nättraby från familjer som tillhör
Ronneby kommun.
Det finns idag 57 oplacerade barn som söker förskoleplats i Nättraby fram till
årsskiftet 2010/2011 samt en omplaceringskö på 58 barn som vill till området från
andra områden i kommunen. Dessutom finns 15 barn i en omplaceringskö mellan de
olika enheterna i Nättraby där merparten söker från pedagogisk omsorg till förskola.
(Hösten 2010 flyttar ca 100 barn till fritidshem)
Förslag
Detaljplaner för att möjliggöra en utökning av förskoleplatser i Nättraby har tidigare
saknats men i maj 2009 antogs detaljplanen för Stora Vörta 1:72 som innehåller
villatomter men också en förskoletomt.
AB Mulen vill förvärva tomten, som nu ägs av en privatperson, och där bygga en
förskola för fyra avdelningar som sedan hyrs ut.
Hyresvillkor
Årshyran för förskolan på 710 m2 beräknas, inkl samtliga fastighetskostnader (exkl
städ), till 1 993 538 kronor per år. Varav hyran för köket beräknas till 486 451 kronor
per år. Hyreskontrakt skrivs på 15 år.
Förskolan kan stå färdig ca 10 månader efter det att kontrakt tecknats med
fastighetsägaren.
Sannolikt kommer denna etablering att innebära att någon annan förskolelokal i
något annat område i kommunen kommer att kunna lämnas. I dagsläget är det dock
osäkert vilken lokal och därmed också vilken minskad lokalkostnad som kan
delfinansiera denna nya hyreskostnad.
Verksamhetsdrift
Fyra förskoleavdelningar med 19 platser per avdelning innebär en driftskostnad,
exkl lokalkostnader, på ca 6 000 000 kr per år.
Delar av driftskostnaderna för verksamheten kommer att kunna flyttas från andra
verksamheter i andra kommundelar men det svårt att säga i vilken omfattning detta
blir. I dagsläget är vår bedömning att hälften av kostnaden kommer att finansieras
genom omfördelning av befintliga driftsmedel för verksamheten. Resterande del
prognostiserar vi som volymökning 2011.
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Det totala behovet av driftsmedel beräknas att till största del kunna rymmas inom den
ram för förskoleutbyggnad som finns i budget för 2010 och 2011.
Inventariemedel
För nystart av dessa avdelningar krävs medel för inventarier med 450 000 kronor för
förskoleverksamheten samt 150 000 kronor för köksinventarier.
Förändring av pedagogisk omsorg
I samband med föreslagna etablering av en ny förskola ser barn- och
ungdomsförvaltningen en möjlighet att lämna delar av den lokal som idag förhyrs
från privat fastighetsägare på Åvägen i Nättraby. Årshyra 108 692 kronor. I denna
lokal bedrivs pedagogisk omsorg fem dagar i veckan. Aktuell lokal fyller inte alla
myndighetskrav bland annat avseende tillgänglighet.
Eftersom två dagbarnvårdare slutade sista februari så finns det idag endast fyra
dagbarnvårdare kvar i denna verksamhet. På de två vakanta dagbarnvårdartjänsterna
arbetar idag två vikarierande barnskötare. Den förskollärare som idag finns knuten
till verksamheten för att bedriva allmän förskola slutar också till sommaren så även
denna tjänst blir vakant.
Kvarvarande pedagogiska omsorg kan i samband med detta omvandlas till en
förskoleavdelning. De fyra kvarvarande dagbarnvårdarna kommer, vid en sådan
förändring, att erbjudas barnskötartjänster. Dessa tjänster finns alltså antingen i den
”nya förskoleavdelningen” på Åvägen eller i annan förskola i Nättraby.
Förändringen innebär att vi kan lämna en lokal som har vissa brister och vi kan möta
föräldrarnas önskemål om fler förskoleplatser i Nättraby.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att

hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
teckna hyreskontrakt enligt ovan

samt för egen del besluta
2. att

etablera fyra nya förskoleavdelningar enligt förslag

3. att

hos kommunstyrelsen begära medel för inventarier enlig förslag

4. att

förändra den pedagogiska omsorgen till förskola enligt förslag

Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar avslag på att-sats 1, bifall till att-satserna 2-4.
Patrik Hansson yrkar på att Karlskrona kommun förvärvar fastigheten
istället för att teckna hyreskontrakt.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på att-sats 1, Patrik Hanssons (S) avslagsyrkande mot
bifall och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att bifalla tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således:
1. att

hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
teckna hyreskontrakt enligt ovan

samt för egen del besluta
2. att

etablera fyra nya förskoleavdelningar enligt förslag

3. att

hos kommunstyrelsen begära medel för inventarier enlig förslag

4. att
förändra den pedagogiska omsorgen till förskola enligt förslag
____________________
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Delegationsärenden
Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet:
Attestlistor för Barn- och ungdomsförvaltningen

2010.117 002

Rättegångsfullmakt

2009.229 029

Beviljad ledighet för pojke år 7 i Rosenholmskolan
under tiden 23 mars till och med den 21 april 2010

BUN2 2010.56 606

Inskrivning av elev i särskola den 1 mars 2010-04-01

2010.9

Beviljad ledighet för flicka år 7 i Västra skolområdet
under tiden 26 maj till och med den 16 juni 2010
Anpassad studiegång för pojke år 6 i Västra skolområdet
under tiden 17 februari till och med den 16 juni 2010
Anpassad studiegång för flicka år 2 i Västra skolområdet
under tiden 24 augusti 2009 till och med den 16 juni 2010
Anpassad studiegång för flicka år 2 i Västra skolområdet
under tiden 24 augusti 2009 till och med den 16 juni 2010
Anpassad studiegång för pojke år 3 i Västra skolområdet
under tiden 24 augusti 2009 till och med den 16 juni 2010
Anpassad studiegång för pojke år 3 i Västra skolområdet
under tiden 24 augusti 2009 till och med den 16 juni 2010
Anpassad studiegång för pojke år 2 i Västra skolområdet
under tiden 24 augusti 2009 till och med den 16 juni 2010
Anpassad studiegång för flicka år 3 i Västra skolområdet
under tiden 24 augusti 2009 till och med den 16 juni 2010
Beslut om fritidshemsplacering på grund av särskilda behov
under tiden 8 februari till och med den 15 juni 2010

BUN1 2010.15

Beviljad ledighet för elev Trossö skolområde under tiden
4-18 december 2009

BUN 2010.16
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Beviljad ledighet för pojke år 4 i Jämjö skolområde under
tiden 12-27 april 2010
Beviljad ledighet för pojke år 5 i Rödeby skolområde under
tiden 10-26 mars 2010
Beviljad ledighet för pojke år 6 i Rödeby skolområde den
26 mars 2010 (dag 11)
Beviljad ledighet för flicka år 7 i Rödeby skolområde under
tiden 10-26 mars 2010
Beviljad ledighet för pojke år 4 i Jämjö skolområde under
tiden 6-9 april 2010
Beviljad ledighet för flicka år 1 i Nättraby skolområde under
tiden 5-26 maj 2010
Beviljad ledighet för pojke år 1 i Nättraby skolområde under
tiden 3-12 maj 2010
Beviljad ledighet för pojke år 3 i Nättraby skolområde under
tiden 3-12 maj 2010
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
____________
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§ 30
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2009.232 290
§ 62
Investeringstillstånd för utökade förskolelokaler på Verkö

Tekniska nämnden

2009.232 290
§8
Investeringstillstånd för utökade förskolelokaler på Verkö

Förvaltningsrätten i Växjö

2008.233 042
Föreläggande angående laglighetsprövning
enligt kommunallagen/resurstilldelning till
fristående skolor 2009

Skolverket

2010.107 609
Statsbidrag till sommarskola 2010

Landstinget Blekinge

2010.109 620
Beslut om att tilldela ”Seniorer i skolan”
Landstinget Blekinges miljö- och folkhälsopris 2010

Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2010.104 214
Yttrande angående detaljplan för Karlskrona
6:14, stadsträdgården, Vedeby
Barn- och elevombudet

2009.114S 606
Beslut gällande anmälan enligt lagen
(2006:67) om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever

Skolinspektionen

2009.210 619
Kvalitetsgranskning av Sunnadalskolan i
Karlskrona kommun avseende undervisningen i fysik i grundskolan

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
_______________
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§ 31
Kurser och konferenser
-

Barnkonventionen
Tid: Tisdagen den 27 april kl. 17.30-19.30
Plats: Gullberna Park, Kompetens Center
Anmälan senast 16 april
Kostnad: 295 kronor
Anmälan till Eva Karlsson före den 15 april.
Anmälda i dagsläget är:
Eva-Brit Dahlström (S)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Jeanette Pettersson (S)
Margareta Olin Mattsson (C)

-

Diskriminerad, trakasserad eller kränkt i skolan – högsta ledningens ansvar
En konferens om arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan.
Tid: 14 april. Plats: Alvesta
Anmälda:
Patrik Hansson (S)
Patrik Magnusson (M)
Eva-Britt Dahlström (S)
Eva Henningsson (S)
Margareta Olin Mattsson (C)
Roland Andreasson (S)

-

Konferens för huvudmän om den nya skollagen och de kommande
skolreformerna
Tid: Tisdagen den 15 juni 2010 Plats:Växjö
Anmälda:
Jan-Olof Petersson (FP)
Patrik Hansson (S)
Bodil Karsvall
Anja Eklund

-

Studiebesök AllHall
Tid: 8 april 2010 kl. 16.30-21.30 Plats: Hovmantorp
Anmälan till Inga-Lill Niklasson, Idrotts- och fritidsförvaltningen senast den 6 april.
______________

31 mars 2010
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§ 32
Övrigt
Miljö- och folkhälsopris 2010
Jeanette Petersson (S) vill gratulera ”Seniorer i skolan” till Landstinget Blekinges
miljö- och folkhälsopris 2010 på 20.000 kr.
Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om att pengarna kommer till användning
i samband med seniorernas 10-års jubileum.
Ungdomars brottslighet
Pernilla Persson (C) undrar över om Barn- och ungdomsförvaltningen deltar i något
projekt angående ungdomars brottslighet.
Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om att socialförvaltningen årligen gör
uppföljningar och ser att tendensen visar att antalet smärre brott har ökat något i
de yngre åldersgrupperna. Socialnämnden har startat upp ett projekt där några skolor
ingår.
Planeringstid
Siv Holmberg (S) undrar över planeringstiden för några anställda i verksamheten.
Verksamhetschef för förskola Solvig Ohlsson tar med frågan till berörd rektor.
Arbetsskador
Siv Holmberg (S) undrar över om all personal med personalansvar får utbildning
i arbetet kring anmälan av arbetsskador med mera.
Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om att all personal som har personalansvar får utbildning.
Pedagogisk måltid
Siv Holmberg (S) menar att det finns riktlinjer och regler för pedagogisk måltid som
är fastställd av Kommunfullmäktige. Detta beslut bör fortfarande gälla.
___________

28 april 2010
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 28 april 2010
§ 33

Redovisning av konsekvensbeskrivning med åtgärder/nyckeltal skolområdena

§ 34

Redovisning av utredning gällande vårdnadsbidrag

§ 35

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden

§ 36

Ansökan om godkännande för enskilt fritidshem – Friskolan Svettpärlan AB

§ 37

Ansökan om godkännande för enskilt fritidshem – Montessorifriskolan AB

§ 38

Yttrande till förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning enligt
kommunallagen, resurstilldelning till fristående skolor för 2009

§ 39

Yttrande angående betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5)

§ 40

Delegeringsärenden

§ 41

Meddelanden

§ 42

Kurser/konferenser

§ 43

Övrigt

28 april 2010

Plats och tid

Gullberna Park, lokal: Oscarsvärn 2
Onsdagen den 28 april 2010 kl 08.30 – 11.10

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Johan Elofsson (M)
Patrik Hansson (S)
Birgitta Gamelius (M)
Anna Ekström (FP)
Pernilla Persson (C)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)
Jeanette Pettersson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Roland Andréasson (S) fr o m kl 09.30
Lisbeth Bengtsson (S)
Bo Svensson (S)
Richard Jomshof (SD)
Åsa Gyberg Karlsson (V)

Tjänstgörande ersättare

Eva Ottosson (M)
Eva Henningsson (S)

t o m kl 09.30

Ersättare

Nicklas Platow (M)
Emma Swahn Nilsson (M)
Margareta Olin Mattson (C)
Eva Henningsson (S) fr o m kl 09.30
Siv Holmberg (S)
Helene Gustafsson (S)
Faraj Abu Iseifan (S)
Richard Lundqvist (S)
Ola Svensson (SD)

Tjänstemän

Bodil Karsvall, barn- och ungdomschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef, förskola
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare föredragningen
Kerstin Åkesson, nämndsekreterare
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28 april 2010

Utses att justera Lisbeth Bengtsson (S)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli fredagen den 7 maj 2010

Justerade paragrafer §§ 33-43
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 28 april är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 7 maj 2010.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare
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Akten

4

2009.290 042

§ 33
Redovisning av konsekvensbeskrivning med åtgärder/nyckeltal - skolområdena
Ärendet lyfts ur dagordningen.
Med protokollet bifogas skrivelse från Socialdemokraterna, bilaga 1.
______________

28 april 2010

Kommunfullmäktige
A Ottosson
Akten

5

2010.94 041

§ 34
Redovisning av utredning gällande vårdnadsbidrag
Den 1 juli 2008 trädde lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag i kraft.
Lagen är en kompetensutvidgande lag som ger kommunerna befogenhet att införa ett
bidrag som de annars inte får göra. Lagen redovisar inom vilka ramar vårdnadsbidrag
kan lämnas. Kommunen kan begränsa sitt åtagande att utge vårdnadsbidrag men inte
utvidga det och göra det mer generöst än vad speciallagen anger.
Barn- och ungdomsförvaltningen har av Kommunfullmäktige haft i uppdrag att
utreda möjligheterna till ett kommunalt vårdnadsbidrag. I utredningsarbetet har
förvaltningen använt regeringens proposition, material från Sveriges Kommuner och
Landsting samt tagit del av andra kommuners regelverk för och erfarenheter av
vårdnadsbidrag.
Regelverk
I förslag till regelverk har vi valt att vårdnadsbidraget ska utbetalas som helt bidrag
undantaget för barn som hänvisas plats i förskola enligt skollagen 2a kap 9§, för
vilka halvt vårdnadsbidrag kan utbetalas. Vi har också valt att inte differentiera
bidraget om det lämnas för fler än ett barn i samma hushåll. Vidare ska båda
vårdnadshavarna vara skrivna i Karlskrona om de önskar dela på vårdnadsbidraget.
Vårdnadshavare som har en oreglerad skuld till barn- och ungdomsförvaltningen kan
inte få vårdnadsbidrag.
Ekonomi
Våra beräkningar utgår från ett grundscenario där i snitt 50 barn per år med placering
i förskoleverksamhet kan komma att nyttja vårdnadsbidraget. Ytterligare några barn
kan tillkomma. Det är barn som inte har förskoleplats, varav några är barn för vilka
föräldrarna har valt eller väljer att inte alls nyttja förskoleverksamheten.
Merparten av dem som kommer att nyttja vårdnadsbidraget gör sannolikt detta under en
begränsad tid. Införande av vårdnadsbidrag kan påverka det löpande placeringsarbetet
genom att föräldrar väljer att senarelägga barnets placering i förskoleverksamhet.
Det innebär att vi totalt sett behöver samma kapacitet i verksamheten, vilket inte ger
oss någon besparing eller gör det möjligt att minska omfattningen på platser.
Våra beräkningar för vårdnadsbidrag för c:a 50 barn i snitt per år ger en kostnad på
1,8 mkr/år. I kalkylen ingår kostnader för webmodul samt för viss administration av
vårdnadsbidraget.

28 april 2010
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forts § 34
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att överlämna redovisad utredning till Kommunfullmäktige för vidare hantering.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar följande motförslag:
1. att överlämna redovisad utredning till Kommunfullmäktige, samt
2. att föreslå Kommunfullmäktige att kommunalt vårdnadsbidrag inte införs i
Karlskrona kommun
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till Patrik Hanssons motförslag.
Johan Elofsson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag till Patrik
Hanssons motförslag.
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Patrik Hanssons
motförslag och finner tjänstemannaförslaget som antaget.
Votering
Votering begärs. Nämnden godkänner följande voteringsproposition:
Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja och den som bifaller Patrik
Hanssons motförslag röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta Gamelius
(M), Eva Ottosson (M), Anna Ekström (FP), Pernilla Persson (C), Thomas
Brindefalk-Knutsson (KD) samt Richard Jomshof (SD).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström
(S), Roland Andréasson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Bo Svensson (S), Åsa Gyberg
Karlsson (V).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 7 nej-röster att bifalla
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att överlämna redovisad utredning till Kommunfullmäktige för vidare hantering.
Reservation
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Roland
Andréasson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Bo Svensson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
______________

28 april 2010

B Karsvall
A Ottosson
Berörda
Akten

7

2010.151 002

§ 35
Delegationsordning för Barn- och ungdomsförvaltningen
Nuvarande delegationsordning har gällt från och med den 1 maj 2007. Sedan dess
har styrdokument ändrats och nya lagar tillkommit. Detta tillsammans med
organisationsförändringar kräver att delegationsordningen ses över och anpassas till
vad som nu gäller.
I förslaget till delegationsordning finns enbart beslut som delegeras och som därmed
ska anmälas till nämnden.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att anta föreslagen delegationsordning som sin egen att gälla från och med den
1 maj 2010.
Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar på ändringar på följande punkter i delegationsordningen:
4:3
Rektor tillsvidareanställning
5:1
Disposition och fördelning av statsbidrag när detta ej regleras i
bestämmelser.
5:16
Förhyrning av lokaler och anläggningar samt uppsägning av
hyreskontrakt.
Propositionsordning
Ordförande ställer i tur och ordning proposition på punkterna 4:3, 5:1 samt 5:16 och
finner tjänstemannaförslaget som antaget på samtliga punkter.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att anta föreslagen delegationsordning som sin egen att gälla från och med den
1 maj 2010.
________________

28 april 2010

Friskolan Svettpärlan AB
A Ottosson
E Bellwaldius
Akten

8

2010.112 630

§ 36
Ansökan om godkännande för enskilt fritidshem – Friskolan Svettpärlan AB
Friskolan Svettpärlan AB ansöker om godkännande för enskilt fritidshem.
Svettpärlan bedriver sedan 1998 friskola och fritidshem. Fritidshemmet ska ha 125
platser.
Skollagen
Från 1 juli 2009 gäller ändring i skollagen, som innebär att förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg som bedrivs
av t.ex. ett bolag eller en förening eller en enskild individ efter ansökan ska
godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs, om verksamheten har god
kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i skollagens 2a kap. 3 §.
Kommunens tillstånd till enskild verksamhet ersätts med ett godkännande.
Den kommun där verksamhet som har godkänts enligt 13 § bedrivs ska besluta att
huvudmannen har rätt till bidrag om
1. verksamheten är öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande offentlig
verksamhet enligt 6-6 b, 8 a och 9 §§, med undantag för barn som det skulle
medföra betydande organisatorisk eller ekonomiska svårigheter att ta emot för
den enskilda verksamheten.
2. påtagliga negativa följder inte uppstår för motsvarande verksamhet i
kommunen, och
3. avgifterna inte är oskäligt höga. (Skollagen 2 a kap 17 §)
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska beslutet om
godkännande upphävas. Om huvudmannen avser att fortsätta den ändrade eller
flyttade verksamheten måste nytt godkännande sökas. (Skollagen 2a kap 13 §)
Mot bakgrund av lagens ändringar och i kombination med att avtalet för Friskolan
Svettpärlan AB:s fritidshem löper ut den 30 juni 2010ansöker bolaget om
godkännande från och med den 1 juli 2010.
Bedömning av ansökan
Läroplanerna för fritidshemmet (Lpo 94) samt Skolverkets Allmänna råd för
fritidshem ligger till grund för Friskolan Svettpärlan AB:s ansökan. Den bedöms
svara mot de krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen samt de
kvalitetskrav som barn- och ungdomsnämnden fastställt. (Skollagen 2a kap 13 §)
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forts § 36
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1.

att ge Friskolan Svettpärlan AB godkännande för att bedriva fritidshem samt

2.

att bevilja bidrag till verksamheten from den 1 juli 2010.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________

28 april 2010

Montessorifriskolan AB
A Ottosson
E Bellwaldius
Akten

10

2010.135 630

§ 37
Ansökan om godkännande för enskilt fritidshem – Montessorifriskolan AB
Karlskrona Montessorifriskola AB ansöker om godkännande för enskilt fritidshem
vid Karlskrona Språkskola. Fritidshemmet ska ha 20 platser första året, och öka med
20 barn per läsår för att vara fullt utbyggt till cirka 100 platser läsåret 2015/2016.
Skollagen
Från 1 juli 2009 gäller ändring i skollagen, som innebär att förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg som bedrivs
av t.ex. ett bolag eller en förening eller en enskild individ efter ansökan ska
godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs, om verksamheten har god
kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i skollagens 2a kap. 3 §.
Den kommun där verksamhet som har godkänts enligt 13 § bedrivs ska besluta att
huvudmannen har rätt till bidrag om
1. verksamheten är öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande offentlig
verksamhet enligt 6-6 b, 8 a och 9 §§, med undantag för barn som det skulle
medföra betydande organisatorisk eller ekonomiska svårigheter att ta emot för
den enskilda verksamheten.
2. påtagliga negativa följder inte uppstår för motsvarande verksamhet i
kommunen, och
3. avgifterna inte är oskäligt höga. (Skollagen 2 a kap 17 §)
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska beslutet om
godkännande upphävas. Om huvudmannen avser att fortsätta den ändrade eller
flyttade verksamheten måste nytt godkännande sökas. (Skollagen 2a kap 13 §)
Karlskrona Montessorifriskola AB ansöker om godkännande från och med den
9 augusti 2010.
Bedömning av ansökan
Läroplanerna för fritidshemmet (Lpo 94) till grund för Karlskrona Montessorifriskola
AB:s ansökan. Den bedöms svara mot de krav på god kvalité och säkerhet som ställs
i skollagen samt de kvalitetskrav som barn- och ungdomsnämnden fastställt.
(Skollagen 2a kap 13 §)

28 april 2010

forts § 37
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1.

att ge Karlskrona Montessorifriskola AB godkännande för att bedriva
fritidshem samt

2.

att bevilja bidrag till verksamheten from augusti 2010.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________
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Förvaltningsrätten Växjö
B Karsvall
Akten

12

2008.233 042

§ 38
Yttrande till förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning enligt
kommunallagen, resurstilldelning till fristående skolor för 2009
Med anledning av den dom som fastställdes av Länsrätten den 26 november 2009 har
Barn- och ungdomsnämnden fattat ett nytt beslut gällande resursstilldelning till de
fristående skolorna i kommunen den 27 januari 2010. Detta nya beslut har
överklagats av Mats Ohlsson till förvaltningsrätten i Växjö. Mats Ohlsson överklagar
lokalbidraget i sin helhet.
Länsrätten angav i grunderna för sitt beslut att det var på en punkt som man fann att
kommunen inte följt gällande lagstiftning. Övriga delar av lokalbidraget fann man
följde gällande lagstiftning. Den del som man fann inte följde lagstiftningen var då
det gällde uttag av skolpliktsavdrag vilket uppfattades som allt för schablonmässigt.
Yttrandet kommenterar därför enbart uttag av skolpliktsavdrag.
I det nya beslut som kommunen tog den 27 januari 2010 framgår det att under
budgetarbetet 2008 då bidraget för 2009 fastställdes fanns det stor osäkerhet om hur
elevernas val av skola skulle utfalla. Friskolorna tillsammans var mycket offensiva
och angav i sina budgetansökningar kraftiga utbyggnadsplaner för 2009.
Förvaltningens egen bedömning var att all den utbyggnad som friskolorna planerade
inte kommer att vara aktuell men att kommunen tvingas hålla viss beredskap för den
osäkerhet som fanns. Förvaltningens bedömning var att kommunen behövde ha 60
extra elevplatser för att kunna erbjuda alla elever skola i sitt närområde. Denna
beredskap fanns under 2009 på Wämöskolan 6-9 25 elevplatser, på Vedebyskolan
6-9 25 platser och på Tullskolan F-5 10 platser.
Med detta som bakgrund fann förvaltningen det väl motiverat att använda
skolpliktsavdrag motsvarande 3,6 miljoner för att hålla denna extra beredskap för
60 elever under 2009 och detta blev också nämndens beslut.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen förslår nämnden besluta
att överlämna ovanstående yttrande till förvaltningsrätten i Växjö.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________
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Utbildningsdepartementet
G Ingestad
Akten

13

2010.97 609

§ 39
Yttrande angående betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5)
Kvalitetssamordnare Gunilla Ingestad föredrar ärendet.
Betänkandet är en komplettering av tidigare förslag (SOU 2007:34) angående rätt till
utbildning för barn i familjer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om
avvisning eller utvisning. I utredningen föreslås att dessa barn skall ha rätt till
skolgång på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige.
I nu aktuell utredning (SOU 2010:5) föreslås att målgruppen vidgas. Istället för att
vara begränsad till barn i familjer som håller sig undan verkställighet av beslut om
avvisning/utvisning ska rätten till skolgång gälla alla barn som vistas i landet utan
tillstånd, förutsatt att vistelsen inte är helt tillfällig.
Rätten till skolgång följs dock inte av att skolplikt införs för dessa barn.
Förslaget innehåller inte heller förändringar när det gäller offentlighet, sekretess och
anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen 14 kap 1§.
Kommunerna ska inte ha någon skyldighet till uppsökande verksamhet, eller ansvar
för att information ges till vårdnadshavarna om verksamheterna.
Rätten till skolgång ska omfatta kommunala skolor, friskolor, förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg. Enligt utredningen berörs mellan 2000 och 3000 barn i
dagsläget av förslaget med föreslagna utökning av målgruppen.
Utredningen föreslår en modell för finansiering; ett bidrag i form av fastställda
schablonbelopp.
Förslaget innebär ingen skyldighet att erbjuda skolskjuts.
Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

ställa sig bakom bifogade förslag till remissvar till Utbildningsdepartementet.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________
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§ 40
Delegationsärenden
Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet:
Beviljad ledighet för flicka år 6 i Rödeby skolområdet
den 7 april 2010, mer än 10 lovdagar.

BUN5 2010.30 606

Beviljad ledighet för pojke år 7 i Västra skolområdet
den 22-23 april 2010, mer än 10 lovdagar.

BUN6 2010.18 609

Beviljad ledighet för flicka år 5 i Trossö skolområde
under tiden 1-15 mars 2010

BUN1 2010.39

Beviljad ledighet för pojke år 5 i Trossö skolområde
under tiden 8-12 februari 2010

BUN1 2010.40

Beviljad ledighet för pojke år 3 i Trossö skolområde
under tiden 8-12 februari 2010

BUN1 2010.41

Anpassad studiegång för flicka år 9 i Trossö skolområde
från och med den 17 februari 2010

BUN1 2010 42

Anpassad studiegång för pojke år 9 i Trossö skolområde
från och med den 15 mars 2010

BUN1 2010 43

Beviljad ledighet för flicka år 2 i Nättraby skolområde
under tiden 4-10 maj, mer än 10 lovdagar.
Placering i särskild undervisningsgrupp för pojke år 8
i Västra skolområdet från och med den 23 mars 2010
tills nästa omprövning sker
Beviljad ledighet för flicka år 5 i Jämjö skolområde
under tiden 6-12 maj 2010, mer än 10 lovdagar.

BUN4 57

Beviljad ledighet för flicka år i Nättraby skolområde
under tiden 16-23 april 2010.

BUN6 2010 14 609

Inskrivning av pojke i särskola från och med den
23 augusti 2010 i sex månader.

BUN7 2010.12

28 april 2010
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forts § 40
Inskrivning av pojke i särskola från och med den
1 april 2010 i sex månader.

BUN7 2010.14

Beviljad ledighet för pojke år 1 i Lyckeby skolområde
under tiden 26 maj till och med den 4 juni 2010, mer
än 10 lovdagar.
Beviljad ledighet för pojke år 1 i Lyckeby skolområde
under tiden 26 maj till och med den 4 juni 2010, mer
än 10 lovdagar.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
____________

28 april 2010
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§ 41
Meddelanden
Kommunstyrelsens
arbetsutskott

2008.346 042
§ 47
Bokslutsberedning 2009

Kommunfullmäktige

2010.132 102
§ 24
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

2010.133 026
§ 32
Förslag till politiskt jämställdhetsprogram
2010-2011

Kommunfullmäktige

2010.134 004
§ 35
Balansförteckning över obesvarade motioner
och medborgarförslag den 1 februari 2010

Kommunfullmäktige

2009.88 623
§ 43
Svar på medborgarförslag om utökat upptagningsområde för Sturkö skola

Kommunstyrelsen

2009.52 291
§ 84
Projekteringstillstånd för ombyggnad av
Tullskolan

Kommunstyrelsen

2010.128 291
§ 87
Projekteringstillstånd för ombyggnad av
Sturkö skola

Tekniska nämnden

2010.128 291
§ 28
Projekteringstillstånd för ombyggnad av
Sturkö skola

28 april 2010

forts § 41
Tekniska nämnden

2009.52 291
§ 29
Projekteringstillstånd för ombyggnad av
Tullskolan

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
_______________
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28 april 2010

§ 42
Kurser och konferenser
Inga nya kurser eller konferenser.
______________

18

28 april 2010
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§ 43
Övrigt
Övergripande ansvar
Siv Holmberg (S) frågar vem som har det yttersta övergripande ansvaret för nämndens
verksamheter.
Ordförande svarar att det har Barn- och ungdomsnämnden.
Frågor från allmänheten
Siv Holmberg (S) undrar om man som politiker i nämnden har rätt att framföra
frågor från allmänheten under punkten övriga frågor.
Ordförande svarar att man har möjlighet till detta, men att man ska försöka lösa detta
på ett annat sätt. Allmänheten har möjlighet och bör i första hand ställa sina frågor
och synpunkter till ansvariga chefer.
Planeringstid
Siv Holmberg (S) lyfte på sammanträdet i mars en fråga angående planeringstid.
Siv framför ett tack till förvaltningen som efter ett möte med berörda har löst
frågan.
Information angående kränkande behandling
På Barn- och ungdomsnämndens sammanträde i maj önskar Eva-Britt Dahlström (S)
och Åsa Thelning (FP) få 30 minuter till sitt förfogande för att redovisa arbetet med
kränkande behandling av elever.
Sammanträdet i maj
Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 26 maj kommer att bli ett heldagssammanträde. SKL kommer att medverka och redovisa framtidsfaktorer för skola,
hur nämnd, rektorer och förvaltning ska arbeta.
___________

26 maj 2010
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 26 maj 2010
§ 44

Aktuell information
- Attityder i skolan – redovisning från politikergruppen
- Redovisning inkomna synpunkter i klagomålshanteringen

§ 45

Delårsbokslut april 2010 – förslag till åtgärder

§ 46

Yttrande till förvaltningsrätten gällande överklagan av 2010 års budget
till enskild verksamhet

§ 47

Yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för
fristående grundskola Karlskrona kommun – Viljan Skolveckohem

§ 48

Yttrande över ansökan om godkännande samt bidrag till enskild förskola –
Föräldrakooperativet Skutan

§ 49

Yttrande över ansökan om godkännande av samt bidrag till enskild förskolaBastasjö förskola AB

§ 50

Utbyggnad av skola i Nättraby

§ 51

Etablering av ny förskola i Nättraby

§ 52

Förlängning av hyresavtal, tillfällig förskola på Hästö

§ 53

Delegeringsärenden

§ 54

Meddelanden

§ 55

Kurser/konferenser

§ 56

Övrigt

26 maj 2010

Plats och tid

2

Gullberna Park, lokal: Oscarsvärn
Onsdagen den 26 maj 2010 kl 08.00 – 16.05
Sammanträdet ajourneras kl. 09.30-15.00 på grund av föreläsning av
SKL – Sveriges kommuner och landsting samt grupparbete

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Johan Elofsson (M)
Patrik Hansson (S)
Birgitta Gamelius (M)
fr o m kl. 08.40 § 45 föredragningen
Anna Ekström (FP)
fr o m kl. 08.35 § 45 föredragningen
Pernilla Persson (C)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)
Jeanette Pettersson (S)
kl 08.20-12.00 § 45-56 föredragningen
Eva-Britt Dahlström (S)
Roland Andréasson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Eva Ottosson (M)
Nickas Platow (M)
Åsa Thelning (FP)
Eva Henningsson (S)
Helene Gustafsson (S)
Richard Lundqvist (S)
Ola Svensson (S)

Ersättare

Tjänstemän

Nicklas Platow (M)
Åsa Thelning (FP)
Margareta Olin Mattson (C)
Eva Henningsson (S)

t o m kl. 08.50 § 44 föredragningen
t o m kl. 08.50 § 44 föredragningen
fr o m kl. 15.00 beslutssammanträdet

kl. 08.00-0930 – 10.50-16.05
fr o m kl. 08.50 § 45 föredragningen
fr o m kl. 08.50 § 45 föredragningen

fr o m kl 08.10 – 15.00 föredragningen

Bodil Karsvall, barn- och ungdomschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Bertil Karlsson, tf verksamhetschef grundskola och fritidshem
Ewa Bellwalius, controller
Eva Karlsson, nämndsekreterare

26 maj 2010

Utses att justera Patrik Hansson (S)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli fredagen den 28 maj 2010

Justerade paragrafer §§ 44- 56
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 26 maj är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 31 maj 2010.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare
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Akten

§ 44
Aktuell information
1.

Attityder i skolan – redovisning från politikergruppen
Politikergruppen mot mobbing - Åsa Thelning (FP) och Eva-Britt Dahlström
(S) redovisar sitt uppdrag, hur de har gått tillväga, slutsats och förslag på
åtgärder.
Förvaltningsledningen ska titta över förslagen på åtgärder och presentera
ett förslag under hösten 2010.

2.

Redovisning inkomna synpunkter i klagomålshanteringen
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola, redovisar de två ärende som
inkommit till förvaltningen sedan förra redovisningen i oktober 2009.
Ett ärende gäller fråga om taxan. Förvaltningen har lämnat svar till
föräldern.
Det andra ärendet handlar om en förändring i barngrupp i Fridlevstad.
Även här har föräldrarna fått svar på sin fråga.
______________

26 maj 2010
Kommunfullmäktige
B Karsvall
E Bellwaldius
Akten
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§ 45
Delårsbokslut april 2010 – förslag på åtgärder
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande delårsrapport per den 30
april 2010.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 925,3 Mkr efter
växling av gymnasiesärskolan och särvux.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per den 30 april 2010 uppgår till
314,9 mkr, att jämföra med budgeterat utfall 319,8 mkr, en avvikelse med + 4,9 mkr.
Under 2010 har barn- och ungdomsförvaltningen förändrat arbetet med den
periodiserade internbudgeten. Målet är att på sikt få en så rätt periodiserad budget
som det bara går, så att det direkt går att avläsa förvaltningens avvikelse gentemot
budgeten. Vid varje period ska det gå att jämföra internbudget med utfall samma
period. Resan att nå dit är påbörjad men långt ifrån i hamn. Detta innebär att
avvikelsen per den 30 april 2010 inte stämmer med de indikationer förvaltningen fått
från verksamheten i samband med internbudgetarbetet och som vi aviserade om i
samband med budgetuppföljningen per den 28 februari 2010.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2010-12-31 beräknas totalt till -15,4 mkr. Av dessa beror 2,8
mkr på att nämnden inte fick med sig någon resultatreglering från bokslutet 2009.
Dessa hade tillförts verksamheten och deras underskott hade varit större om de inte
fått denna resultatreglering.
Många av enheterna har ekonomiska svårigheter. Detta har framkommit i de
rapporter som inkommit i samband med delårsbokslutet. Nedanstående tabell visar
de underskott som befaras i skolområdena.
Prognos, mkr
Trossö/Wämö skolområde
-3,0
Lyckeby skolområde
-3,0
Västra skolområde
-2,0
Jämjö skolområde
-1,3
Rödeby skolområde
-3,2
Summa
-12,5

26 maj 2010
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Kommentarer till avvikelse
Skolområdenas avvikelser
Inför budgetarbetet 2010 fanns inte utrymme att behålla stödet till landsbygdsskolorna på samma nivå som tidigare, vilket fick till effekt att det reducerades med
4,4 mkr. Detta gör att förvaltningen idag upplever att dessa skolor har problem att
klara sig inom tilldelad ram. De små skolorna som inte får fulltaliga klasser har stora
problem med att få balans i budgeten. Ett sätt att lösa detta kan vara att göra om F-5
skolor till F-2 skolor och flytta 3-5 in i befintliga klasser i närliggande skolor.
I samband med analysarbetet har också framkommit att elevbidraget för eleverna i år
6-9 är för lågt. Många av ”högstadieskolorna” har särskilda ekonomiska bekymmer
och problem att få en budget i balans. Därför behöver elevbidraget för år 6-9 höjas.
Inför överflyttningen av gymnasiesärskolan till utbildningsnämnden omarbetades
budgeten och en elevpeng togs fram även för denna verksamhet. Trots att budgeten
utökades för att nå upp i de verkliga behov som funnits de senaste åren har särskolan
problem att få budgeten i balans. Detta förklaras till vissa delar av att
försäkringskassan övervältrat kostnader från sig till kommunen genom att inte bevilja
assistenter i skolan i den omfattning som tidigare gjorts. Där av saknas här 1,2 mkr.
Lokalerna budgeteras centralt men däremot budgeteras städningen ute på
verksamheten och ersättning ges med ett belopp för städning per elev. För vissa
enheter, t ex Rödebyskolan skall denna peng räcka även för att städa hela
Rödebyanläggningen. Detta är inte möjligt och idag uppskattas denna avvikelse för
hela förvaltningen till 0,5 mkr.
När det gäller ”gummibandsavdelningarna” inom förskolan har de stora ekonomiska
bekymmer eftersom de sällan har fulltaliga avdelningar. Barnen finns på dessa
avdelningar i väntan på att få en ordinarie plats och försvinner med kort varsel. Det
kan ta ett tag innan ett nytt barn hinner placeras där. I mellanperioden får de ingen
ersättning. De måste ändå ha ordinarie bemanning, vilket innebär att de får
ekonomiska bekymmer. Med anledning av detta finns förslag om att göra dessa
avdelningar anslagsfinansierade. När det gäller den anslagsfinansierade avdelningen
Nattis är trycket stort och behov finns att utöka med 0,25 årsarbetare.
Förskoleavdelningar där assistentbehov finns i stor utsträckning har svårigheter med
att få budgeten i balans och aviserar underskott. Många gånger har det inte blivit så
uppenbart för föräldrarna att deras barn är i behov av assistent och utredningar har
oftast inte heller gjorts i samma utsträckning som när barnen kommit in skolans
värld. Förvaltningen har en pott för Barn med behov av särskilt stöd (för all
verksamhet) som uppgår till 4 mkr. Men eftersom potten är förhållandevis liten till
de behov som finns beviljas här endast bidrag vid ytterst särskilda skäl. Är förskolan
dessutom förhållandevis liten, en eller två avdelningar, finns inte stora möjligheter
till att kunna minska ner på antalet anställda för att finansiera assistentbehovet.

26 maj 2010
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Förvaltningskontorets avvikelser
I samband med bokslutet har en avstämning gjorts av volymerna inom de olika
verksamheterna för att bedöma behovet av att ianspråkta reserven för
volymökningar.
Prognosen utgår från de skolval som gjorts i februari och de intagningar som
därefter gjorts. Förändringar fram till skolstart kan fortfarande komma att ske.
Prognosen idag visar att förvaltningen kommer att ha totalt sett 31 fler elever än
budgeterat. Men eftersom prognosen idag är att det kommer att vara 100 fler än
budgeterat i de kommunala skolorna och 69 färre än budgeterat i de fristående
skolorna beräknas denna volymökning till kostnaden 1,1 mkr. Kostnaden hade blivit
något högre om det hade varit tvärt om eftersom det till de fristående skolorna även
utbetalas lokalbidrag per elev.
Prognos volymer fritidshem 2010
När det gäller fritidshemmen ser det idag ut som att volymerna stämmer överens
med budgeterade volymer och därmed kommer kostnaden att hamna på den nivå
som budgeterats med.
Prognos volymer förskola och pedagogisk omsorg 2010
Prognosen bygger på ett antal antagande. Utifrån den av KS antagna
befolkningsprognosen för 2010-2019, att nyttjandegraden ligger på samma nivå
som 2009 och att arbetslösheten ligger kvar på ungefär samma nivå som idag
bedömer förvaltningen att volymerna som budgeterats för befintlig förskola är 36
helårsplatser för höga. Utifrån detta är bedömningen att dessa pengar genererar ett
överskott med 3 mkr.
Utbyggnadsprogrammet uppgår till 6 mkr för 2010 och av dessa beräknas 3,6 mkr
användas för den utbyggnad som sker under 2010, för de
gummibandsavdelningarna som finns i väntan på utbyggnad och utökning nattis.

Förslag till Åtgärder med anledning av befarat underskott
Under förutsättning att Kommunfullmäktige tillskjuter 4,9 mkr kvarstår 10,5 mkr av
underskottet.

26 maj 2010
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Följande åtgärder föreslås för att komma i balans och uppnå ett nollresultat vid årets
slut.
Åtgärd

Konsekvens/riskanalys

Ianspråkta reserven

Inga reserver kommer att kvarstå till oförutsedda
händelser under resterande del av året.
Om dessa medel återtas kommer det att öka på de
prognostiserade underskotten för de skolområden som
fått denna resultatreglering.

Finansiering utebliven
resultatreglering från
2009
Ökat assistentbehov inom
grundsärskolan
Ökade volymer
grundskolan
Ordinarie volymer förskola

Omfördela reserven för
förskolans
utbyggnadsprogram

Utökat elevbidrag till år 6-9

Riktat städbidrag

Barn med särskilda behov

Öppna förskolan

Fritidshem för barn vars
föräldrar är arbetslösa

Om inte denna åtgärd genomförs kommer grundsärskolan att
generera ett underskott för 2010.
Prognosen idag visar 31 fler elever än budgeterat. För att
klara denna ökning krävs en ombudgetering med 1,1 mkr.
I samband med budgetarbetet budgeterades med högre
volymer för den befintliga förskoleverksamheten än vad
behoven bedöms till idag. Om prognosen slår fel finns inga
marginaler för volymökningar.
Om kvarstående medel från denna reserv frigörs kvarstår
inga reserver för utbyggnadsprogram. I bedömningen är
hänsyn tagen till utökade lokalkostnader, 20 nya platser,
återställandekostnad Jämjö, anslagsfinansiering av
gummibandsavdelningar och utökning 0,25 årsarbetare
nattis.
Om inte en utökning sker av elevbidraget till år 6-9 finns en
risk att stödresurser måste sparas bort. Förslaget innebär att
elevbidraget höjs med 1 200 kr/elev och år.
För det enheter som inrymmer fritidsgårdar, bibliotek och
simhallar föreslås ett riktat städbidrag eftersom det inte
bedöms rimligt att klara detta inom den ordinarie
städpengen per elev.
Underskottet i verksamheten beror till viss del på att ramen
för barn med särskilda behov endast uppgår till 4 mkr, vilket
innebär att mycket av dessa kostnader får bäras av den
ordinarie elevpengen/barnomsorgspengen. Förslaget är att
utöka denna pott med 1,8 mkr.
Verksamheten koncentreras till Kungsmarken där det idag
finns en av kommunen uppskattad och lyckad
integrationsverksamhet. Här möts föräldrar från hela
kommunen och från olika bakgrunder 5 dagar per vecka.
Övriga områden har inom ramen för sin ordinarie
verksamhet möjlighet att erbjuda olika föräldraaktiviteter.
Förslaget innebär att enheterna får inget elevbidrag för de
barn vars föräldrar är arbetslösa. Barnen erbjuds möjligheten
att vara på fritidshemmet 5 tim/vecka och under lovdagar.

Ekonomisk
effekt
+ 4,1 mkr

-2,8 mkr
-1,2 mkr
-1,1 mkr

+3,0 mkr

+2,4 mkr

-3,3 mkr

-0,5 mkr

-1,8 mkr

+0,2 mkr

+ 1,0 mkr
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Investeringsredovisning
Av årets totala investeringsbudget på 5,4 mkr har hittills förbrukats 0,7 mkr. Men
bedömningen idag är att hela investeringsanslaget kommer att ha förbrukats vid årets
slut.
Måluppfyllelserapportering
I budgeten för 2010 finns följande verksamhetsmål för barn- och ungdomsnämndens
verksamhet:
• Alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader
från ansökningsdatum.
Målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats
sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum klarar nämnden av att hålla
vid avstämningstidpunkten 30 april. Kösituationen är under våren ansträngd och
förvaltningen placerar fler barn i befintliga verksamheter än brukligt. Detta kan göras
eftersom förvaltningen ser att trycket kommer att minskas till hösten när ca 700 barn
flyttar till fritidshem och att det under hösten öppnas två nya enheter (Jämjö och
Verkö).
• Andel elever i årskurs 9, som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall
öka och uppgå till minst genomsnittet i gruppen större städer. För 2010 är målet 94
%. Långsiktiga målet skall vara 100 %.
I samband med höstterminens slut var det totalt 18,2 procent av kommunens elever i
åk 9 som saknade betyg i behörighetsgivande ämnen till gymnasiet. Detta innebär att
endast 81,8 % var behöriga till fortsatta studier på gymnasiet. Normalt sett brukar
detta förbättras under vårterminen inför slutbetygen och efter sommarskolan. Målet
för 2010 är 94 % vilket idag bedöms omöjligt att uppnå inom dagens tilldelade
budgetram.
Personaluppföljning
Antal anställda har minskat kraftigt under 2010. Orsakerna är bland annat att köken
gick över från Barn- och ungdomsförvaltningen till Serviceförvaltningen i juli 2009,
ett stort antal lärare har gått i särskild avtalspension och vanliga pensionstillgångar
inte blivit ersatta.
Sysselsättningsgraden har under många år varit konstant, 2010 är den genomsnittliga
sysselsättningsgraden 94,49.
Antal sjukdagar per anställd minskar i alla åldersgrupperna. Även långtidssjukskrivningarna minskar.
Frisknärvaron har ökat med drygt 2 % jämfört med samma period 2009.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att godkänna delårsrapport per den 30 april 2010 och att överlämna densamma till
Kommunstyrelsen
2. att fatta beslut om föreslagna ombudgeteringar och budgetanpassningar enligt
lagda förslag
3. att begära 150 tkr ur Kommunstyrelsens reserv för inventarier förskoleutbyggnad
för den nya förskolan på Verkö
4. att begära 355 tkr, varav 105 tkr är till serviceförvaltningens kök, ur
Kommunstyrelsens reserv för inventarier förskoleutbyggnad för den nya
förskolan i Jämjö
Yrkanden
Johan Elofsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Socialdemokratiska gruppen avstår. Bilaga 1
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
________________
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§ 46
Yttrande till förvaltningsrätten gällande överklagan av 2010 års budget
till enskild verksamhet
Bastasjö Förskola och Montessorifriskolan har överklagat Karlskrona kommun Barnoch ungdomsnämndens beslut den 10 februari 2010 om tilldelning av bidrag till de
fristående skolorna. Besluten har sin grund i det budgetbeslut med resursfördelning
till de fristående skolorna som Barn- och ungdomsnämnden fattade den 2 december
2009, § 82. Bastasjö Förskola har genom nämndens beslut den 27 januari 2010, § 3,
även tilldelats ett extra lokalbidrag utöver lokalbidrag baserat på genomsnittlig
kostnad.
Förelagd att yttra sig över Bastasjö Förskola och Montessorifriskolan överklaganden
vill Barn- och ungdomsnämnden anföra följande.
Barn- och ungdomsnämnden bestrider Bastasjö Förskolas och Montessorifriskolans
yrkanden och yrkar att Förvaltningsrätten fastställer nämndens beslut om tilldelning
av bidrag. Nämndens beslut har fattats helt i enlighet med bestämmelserna i
Skollagen och den i 2 a kap 17 a § och 9 kap 6 § stadgade likabehandlingsprincipen
samt de närmare föreskrifter om bidragens beräkning som följer av 4 kap
förordningen (1996:1206) om fristående skolor.
Lokalbidraget
Bastasjö Förskola och Montessorifriskolan har yrkat att avsteg skall göras från den i
förordningen om fristående skolor föreskrivna ersättningsprincipen för
lokalkostnader. I 4 kap 7 § i förordningen föreskrivs att ersättningen för
lokalkostnader skall motsvara hemkommunens genomsnittliga kostnader för sina
egna lokaler. För att avsteg skall göras från den föreskrivna principen krävs att det
föreligger särskilda skäl. Förarbetena till de aktuella ändringarna i Skollagen (prop
2008/2009:171 s 41) ger en bild av de situationer då undantagsvis ersättning istället
skall kunna utges utifrån en fristående skolas faktiska lokalkostnader. Det anges att
undantagsregeln går in i de fall då en jämförelse med hemkommunens
genomsnittliga lokalkostnad blir uppenbart orimlig. De exempel som ges i
förarbetena behandlar situationer då kommunens lokalkostnader för de egna skolorna
på något sätt är icke-representativ för lokalkostnaderna i övrigt i kommunen. Barnoch ungdomsnämnden finner inte att en sådan undantagssituation, särskilda skäl,
föreligger att avsteg från huvudprincipen om genomsnittlig lokalkostnad skall göras.
Härtill kommer att Bastasjö Förskola för 2010 som en form av överbryggningsbidrag
erhållit ett extra lokalbidrag som i det närmaste innebär en ersättning motsvarande
faktisk lokalkostnad.
Den genomsnittliga lokalkostnaden för den egna verksamheten har beräknats utifrån
hyreskostnaderna för 2010. Kostnader för underhåll av lokalerna finns avsatt i den
hyra som fastighetskontoret debiterar Barn- och ungdomsnämnden och belastar
således nämndens budget som ligger till grund för beräkningen av bidragen till de
fristående skolorna.
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Barn- och ungdomsnämnden finner inte heller i övrigt någon grund i vad klagandena
anfört om att de i budgeten upptagna lokalkostnaderna inte skulle vara rättvisande.
Nämnden vill därvid särskilt hänvisa till länsrättens i Blekinge dom i mål 161-09 i
vilket mål vittnesförhör hölls bl a med representant från kommunens fastighetskontor
respektive idrott- och fritidsförvaltning. Länsrätten fann inte att sättet att beräkna
lokalkostnaden till grund för genomsnittsberäkningen stred mot
likabehandlingsprincipen.
Grundbeloppet
De enskilda förskolorna uppbär den av föräldrarna inbetalda barnomsorgsavgiften,
varvid ett finansieringsavdrag om 9,8 % (avser förskola) görs från grundbeloppet och
lokalbidraget. Finansieringsavdraget grundar sig på den senast kända
avgiftsfinansieringsgraden som nämnden räknat fram och rapporterat till SCB, d v s
avgiftsfinansieringsgraden för år 2008.
Klagandena har vidare begärt en förklaring kopplad till förändringen av hanteringen
av mat och matleveranser och posterna ”ramjustering serviceförvaltningen
administration” (-2 355 tkr) respektive ”ramjustering serviceförvaltningen kök” (2 443 tkr) i resursfördelningsbudgeten. Klagandena anger i sina överklaganden att
det belopp som är hänförligt till nämndens verksamhet synes högre än den ram man
utgår ifrån i fördelningen (951 006 tkr i förhållande till 946 734 tkr). Den
förstnämnda posten (-2 355 tkr) avser administrationskostnader som friskolorna
kompenseras för genom föreskrivet schablonbelopp om 3 % av grundbeloppet och
beloppet dras därför ifrån för att ingen dubbelkompensation skall ske. Den andra
posten (-2 443 tkr) har sin grund i att maten och mathanteringen blivit billigare och
att nämndens ram därför minskades i motsvarande mån.
Montessorifriskolan har ifrågasatt varför grundbeloppet sjunker mellan åren 2009 till
2010 trots att avdrag för skolpliktskostnader inte gjorts för 2010 års bidrag. Barnoch ungdomsnämnden har inte tilldelats medel till full kompensation för
elevökningarna varvid grundbeloppet per elev sjunker, vilket i enlighet med
likabehandlingsprincipen även slår igenom i bidragen till de fristående skolorna. En
annan förklaring till att grundbeloppet i vissa avseenden sjunkit något i förhållande
till föregående år kan vara att medel omfördelats till potterna SALSA respektive
”Barn med extra särskilda behov”.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att överlämna yttrandet till förvaltningsrätten i Växjö.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
________________

26 maj 2010

Skolverket
A Ottosson
Akten

13

2010.145 631

§ 47
Yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående
grundskola Karlskrona kommun – Viljans Skolveckohem
Maria Stålander ansöker hos Skolverket om godkännande av och rätt till bidrag för
en fristående grundskola i Karlskrona kommun. Skolans namn ska vara Viljans
Skolveckohem och ha en allmän inriktning. Maria Stålander har för avsikt att bedriva
grundskola som ska vara integrerad i HVB-hem, där eleverna bor, studerar och
samtidigt får den hjälp och omsorg de behöver.
Yttrande
Barn- och ungdomsnämnden har inga invändningar mot att ett skolveckohem startar i
Karlskrona.
Dock vill vi påpeka att ansökan saknar uppgift om i vilka lokaler verksamheten ska
bedrivas. Vi noterar vidare att ansökan har stämplats in hos Skolinspektionen den
22 april, vilket inte är i enlighet med skollagen, som säger att ansökan ska lämnas till
Skolinspektionen före den 1 april kalenderåret innan skolan avser att starta. Även om
Skolinspektionens text anger att skolan ska starta läsåret 2011/2012 redovisar
sökande att avsikten är att skolverksamheten ska starta januari 2011. Vår bedömning
är att det inte är lämpligt att skolan startar mitt i läsåret.
Sökande redovisar planerat antal elever till tre i respektiver årskurserna 7 och 8 samt
två i årskurs 9, vilket första året ger totalt åtta elever. Samma elevantal redovisas för
andra året liksom för en fullt utbyggd skola. Totala antalet elever borde från år två
vara nio; dvs. tre i vardera årskursen. Sökande anger dock (2 f) att verksamheten inte
kommer att tillåta fler än åtta elever.
Ansökan saknar vidare uppgifter om skolhälsovård och modersmålsstöd liksom om
ekonomi och budget.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att lämna yttrande till Skolverket enligt ovan.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
________________
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Föräldrakooperativet Skutan
A Ottosson
Akten

14
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§ 48
Yttrande över ansökan om godkännande samt bidrag till enskild förskola –
Föräldrakooperativet Skutan
Föräldrakooperativet Skutan ansöker om godkännande för enskild förskola.
Föreningen har sedan 1992 haft tidsbegränsade tillstånd att bedriva förskola för barn
i åldrarna 1-5 år. Verksamheten ska ha samma omfattning som idag med c:a 22
platser.
Skollagen
Från 1 juli 2009 gäller ändring i skollagen, som innebär att förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg som bedrivs
av t.ex. ett bolag eller en förening eller en enskild individ efter ansökan ska
godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs, om verksamheten har god
kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i skollagens 2a kap. 3 §.
Kommunens tillstånd till enskild verksamhet ersätts med ett godkännande.
Den kommun där verksamhet som har godkänts enligt 13 § bedrivs ska besluta att
huvudmannen har rätt till bidrag om
1. verksamheten är öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande offentlig
verksamhet enligt 6-6 b, 8 a och 9 §§, med undantag för barn som det skulle
medföra betydande organisatorisk eller ekonomiska svårigheter att ta emot för
den enskilda verksamheten.
2. påtagliga negativa följder inte uppstår för motsvarande verksamhet i
kommunen, och
3. avgifterna inte är oskäligt höga. (Skollagen 2 a kap 17 §)
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska beslutet om
godkännande upphävas. Om huvudmannen avser att fortsätta den ändrade eller
flyttade verksamheten måste nytt godkännande sökas. (Skollagen 2a kap 13 §)
Mot bakgrund av lagens ändringar och i kombination med att avtalet för Skutans
förskola löper ut den 30 juni 2010 ansöker föreningen om godkännande för förskolan
från och med den 1 juli 2010.
Bedömning av ansökan
Läroplanerna för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för ansökan, som bedöms svara
mot de krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen samt de kvalitetskrav
som barn- och ungdomsnämnden fastställt. (Skollagen 2a kap 13 §)

26 maj 2010

forts § 48
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1.

att ge förskolan Skutan godkännande för att bedriva förskola samt

2.

att bevilja bidrag till verksamheten from den 1 juli 2010.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
________________

15

26 maj 2010

Bastasjö förskola
A Ottosson
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§ 49
Yttrande över ansökan om godkännande av samt bidrag till enskild förskola –
Bastasjö förskola AB
Bastasjö förskola AB ansöker om godkännande av enskild förskola mot bakgrund av
att förskolan tillfälligt vill förändra verksamheten dels genom en utökning dels
genom att en del av den flyttas till andra lokaler.
Förskolan har sedan tidigare tillstånd och startade med två avdelningar i provisoriska
lokaler i Torskors januari 2008. Ytterligare två avdelningar tillkom i april samma år,
varvid verksamheten flyttade in i permanenta lokaler i Bastasjö.
Antalet barn utökas hösten 2010 från 83 till 91 platser, vilket innebär att förskolans
lokaler inte räcker till. Det ökade barnantalet beror på att många syskon till redan
placerade barn behöver plats i höst.
Hösten 2010 startar friskolan Bastasjö Språkskola i en tillfällig byggnad på den tomt
där Bastasjö förskola finns. Genom att låta de äldsta förskolebarnen tillfälligt ha sin
hemvist i dessa lokaler, kan det ökade barnantalet tas om hand på ett bra sätt.
Skollagen
Kommunens tillstånd till enskild verksamhet ska genom ändring i skollagen 1 juli
2009 ersättas med ett godkännande.
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i form av förskola, fritidshem eller
pedagogisk omsorg som bedrivs av t.ex. ett bolag eller en förening eller en enskild
individ ska efter ansökan godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs, om
verksamheten har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i
skollagens 2a kap. 3 §.
Den kommun där verksamhet som har godkänts enligt 13 § bedrivs ska besluta att
huvudmannen har rätt till bidrag om
1. verksamheten är öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande offentlig
verksamhet enligt 6-6 b, 8 a och 9 §§, med undantag för barn som det skulle
medföra betydande organisatorisk eller ekonomiska svårigheter att ta emot för
den enskilda verksamheten.
2. påtagliga negativa följder inte uppstår för motsvarande verksamhet i
kommunen, och
3. avgifterna inte är oskäligt höga. (Skollagen 2 a kap 17 §)
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska beslutet om
godkännande upphävas. Om huvudmannen avser att fortsätta den ändrade eller
flyttade verksamheten måste nytt godkännande sökas. (Skollagen 2a kap 13 §)
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Bedömning av ansökan
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för Bastasjö förskola AB:s
ansökan, som bedöms svara mot de krav på god kvalité och säkerhet som ställs i
skollagen samt de kvalitetskrav som barn- och ungdomsnämnden fastställt
(2a kap 13 §).
Godkännande föreslås gälla för Bastasjö förskolas utökade och delvis flyttade
verksamhet under högst två år och därefter för verksamhet i den omfattning den
bedrivs idag i de lokaler som nuvarande förskola finns.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1.

att ge Bastasjö förskola AB godkännande för att bedriva förskola enligt ovan
samt

2.

att bevilja bidrag till verksamheten.

Arbetsutskottet vill att förvaltningen kompletterar handlingarna med en ritning över
tilltänkta för ändringar. Denna går med i utskicket i samband med kallelsen till Barnoch ungdomsnämnden.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
________________
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Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
B Karlsson
Akten

18
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§ 50
Utbyggnad av skola i Nättraby
Bakgrund
Elevantalet på Nättrabyskolan närmar sig det maximala antalet elever som skolan
orka bära. Orsaken är stora elevkullar och på grund av att Nättraby har expanderat.
Nybyggnationen är hög och säljs villor i området så är det ofta en barnfamilj som
flyttar in. I kommunens översiktsplan som sträcker sig fram till 2030 konstateras att
utvecklingen av Nättraby har varit kraftig. I samma plan föreslås en förtätning med
bebyggelse framförallt relativt centralt i samhället. Det finns en brist på bostadsrätter
och mindre hus. I planen föreslås Nättraby samhälle kompletteras med cirka 400 nya
bostäder inom planperioden.
Förslag
Läsåret 2011/2012 klarar inte nuvarande skolenhet att bära de ökade elevtalen längre.
I detta första akuta läge kan en förhyrd modul vara en lösning. Den föreslås placeras
på nuvarande skoltomt. Modulen behöver innehålla 4 basutrymmen/klassrum med
fritidshem.
Läsåret 2012/2013 bör en kompletterande skolenhet för ca 200-250 elever stå klar.
Den nya enheten bör vara byggd efter de principer som gäller på dagens
Nättrabyskola det vill säga en stor flexibilitet eftersom de stora elevgrupperna
kommer vandra genom F-9 verksamhet. Lokalerna ska kunna användas av både
yngre och äldre årskurser samt fritidshem. De flexibla lokalerna kan om utrymme
eventuellt finns innehålla förskola då behovet av förskoleplatser i Nättraby är stort.
De förhyrda modulerna avvecklas i samband med att ny skolenhet står klar.
Nättrabyskolan har svårt att klara de stora elevkullar som kommer de närmaste åren
och då har man redan optimerat och använder dagens lokaler maximalt. Det kan bli
svårt att klara trycket på idrottshallar och specialsalar. En noggrann bedömning av ett
ökat behov kring mat, special och gymnastik salar tas med i kommande förstudie.
Eftersom nuvarande skoltomt är begränsad av omkringliggande villor och den
skolgårdsyta som finns redan idag inte är optimal vid en permanent nybyggnation är
det prioritet att hitta en tomtyta så nära dagens skola som möjligt. Detta är viktigt
både för att hålla ihop verksamheten pedagogiskt och organisatoriskt.
Närhetsprincipen är också viktig för tillgång till bibliotek, matsal och idrottshall med
mera.
Det är viktigt att den nya skolenheten ses som en sammanhållen verksamhet i ett F-9
perspektiv tillsammans med Nättrabyskolan och att det finns en gemensam ledning.
Den tomtyta som är mest intressant är Fortifikationsverkets tomt på Skolvägen.
Denna tomt har en fördel med närheten till Nättrabyskolan.

26 maj 2010

19

forts § 50
De förslag på alternativa placeringar är Villa Fehr tomten där det finns möjlighet att
bygga men det känns som ett sämre alternativ då den ligger något längre ifrån
Nättrabyskolan och miljön vid en större väg är inte är optimal.
Det finns också en viss möjlighet att bygga till Nättraby skolan på egna tomten men
skolgården på Nättrabyskolan har under åren krympt till ett minimum för de elevtal
som finns idag så stor försiktighet bör iakttas.
Ekonomi
Investeringskostnaderna för en ny skolenhet finns avsatta i förslaget till KS,
investeringsbudget 2011-2015.
2011 finns också avsatta medel i investeringsbudget 2011-2015 för iordningställande
av skolmodul.
Kostnad för hyra av skolmodul vid 1-års kontrakt: 1 548 800 kr.
Inventarier kostnader på 250 000 kr till skolmodul kommer att ansökas från KS 2011
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslås besluta
1. att

hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att
förhyra skolmodul/paviljong på Nättrabyskolan inför läsåret 2011/2012

2. att

hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att
genomföra en förstudie för etablering av en ny skolenhet på
Fortifikationsverkets tomt på Skolvägen, Nättraby(8:24, 8:25, 8:26) i
Nättraby inför läsåret 2012/2013

3. att

hos Kommunstyrelsen, inför budget 2011 begära 250 000 kr för inventarier
till skolmodul samt driftskostnader för skolmodul med 1 548 000 kr (halv
årskostnad 2011 och halv årskostnad 2012)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
________________

26 maj 2010

S Ohlsson
Akten
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§ 51
Etablering av ny förskola i Nättraby
På Barn- och ungdomsnämndens sammanträde i mars §28 beslöts
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att teckna
hyresavtal enligt förslag i aktuellt ärende
Tekniska förvaltningen har återkopplat till Barn- och ungdomsförvaltningen med
besked om att tecknande av ett hyresavtal för en ny förskola måste föregås av en
upphandling enligt lagen om offentlig upphandling.
Barn- och ungdomsnämndens beslut om begäran om tecknande av ett hyreskontrakt
med en i ärendet namngiven hyresvärd måste därför ändras.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslås besluta
1. att

hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
teckna ett 15-årigt hyreskontrakt för en förskolelokal för 4 avdelningar med
tillagningskök i centrala Nättraby

2. att

den totala årshyran för barn- och ungdomsnämnden (inkl alla
driftskostnader exkl städkostnader) maximalt får uppgå till 1 990 000 kronor

3. att

hyreskontraktet ska löpa från tidig höst 2011

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att återremittera ärendet
2. att delegera till arbetsutskottet att besluta i ärendet på ett extra arbetsutskott
den 3 juni 2010.
_______________
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Tekniska förvaltningen
S Ohlsson
Akten
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§ 52
Förlängning av hyresavtal – tillfällig förskola på Hästö
För att klara behovet av förskoleplatser i Karlskrona kommun tecknades hyresavtal
med privat fastighetsägare för tillfälliga förskolelokaler på Hästö. Hyresavtalet löper
från 1 januari 2009 till sista december 2010. Beslutet togs i Barn- och ungdomsnämnden i november 2008 § 103.
Hyresavtalet är nu uppsagt enligt det beslut som nämnden fattat.
Dessa tillfälliga lokaler har dels använts för att kunna erbjuda förskoleplatser till barn
boende på Hästö men också för att ge förskoleplatser till barn från andra områden.
Verksamheten har organiserat så att en av avdelningarna har bildat en 5-årsgrupp.
Denna verksamhet har fungerat mycket bra och är mycket uppskattad av både barn
och föräldrar.
Inför läsåret 2010/2011 så planeras för samma organisation för 5-åringarna och
tanken är att den tillfälliga lokalen ska användas eftersom de fyra avdelningarna på
den permanenta förskolan på Hästö behövs för att täcka efterfrågan från andra barn i
området.
För att inför hösten kunna göra en organisation för hela läsåret och möta efterfrågan
på förskoleplatser inom Trossö/Wämöområdet önskas hyreskontraktet förlängas
med 6 månader fram till och med den 30 juni 2011.
Hyresvärden är positiv till denna förlängning. Hyreskostnaden för 2011 blir
254 175 kronor (6 månader).
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att förlänga hyreskontraktet för den tillfälliga förskolelokalen på Hästö med
6 månader fram till den 30 juni 2010.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
________________

26 maj 2010

§ 53
Delegationsärenden
Uppsägning av hyreskontrakt avseende Kajutans förskola

2010.154 282

Synpunkter på översiktsplan 2030, Karlskrona kommun

2009.261 212

Attestlistor för Barn- och ungdomsförvaltningen

2010.117 002

Ansökan om medel ur Karlskrona Samfond för
Dagverksamhet från Gomorronsols förskola
samt beslut

2010.156 046

Ansökan om medel ur Palénska Donationsfonden
från Kottens fritidshem samt beslut

2010.131 046

Ansökan om medel ur Palénska Donationsfonden
från Nätverket för fritidspedagoger samt beslut

2010.123 046

Detaljplan för Östra Nättraby 2:18 m fl

2010.118 214

Detaljplan för Stumholmen 2:22, utökat Marinmuseum

2010.111 214

Detaljplan för kv Stuart, Trossö

2010.110 214

Detaljplan för Hästkvarnen 7, Trossö

2009.278 214

Detaljplan för Smörblomman 2

2010.145 214

Planprogram för Frändatorp 25:14

2010.137 214

Beviljad ledighet för flicka år 5 i Jämjö skolområde
73
för tiden 9-11 juni 2010. Tidigare beviljad ledighet 12 dagar.
Beviljad ledighet för flicka år 4 i Jämjö Skolområde
75
för tiden 27 maj -6 juni 2010. Tidigare beviljad ledighet 9 dagar.
Beviljad ledighet för pojke år 6 i Jämjö skolområde
78
för tiden 27 maj – 2 juni 2010. Tidigare beviljad ledighet 7 dagar.
Beviljad ledighet för flicka år 8 i Jämjö skolområde
79
för tiden 27 maj – 2 juni 2010. Tidigare beviljad ledighet 9 dagar.
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Beviljad ledighet för pojke år 2 i Trossö skolområde
för tiden 23 augusti - 22 december 2010 på grund av
utlandsvistelse.

BUN1 2010.45

Beviljad ledighet för pojke år 3 i Trossö skolområde
under tiden 15-22 mars 2010. Tidigare beviljad ledighet
10 dagar.

BUN1 2010.46

Beviljad ledighet för flicka år 9 i Lyckeby skolområde
under tiden 12 – 27 april 2010.
Beviljad ledighet för pojke år 7 i Lyckeby skolområde
under tiden 10 – 26 maj 2010.
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 9 i Lyckeby
skolområde från och med den 26 april 2010.
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 9 i Lyckeby
skolområde från och med den 26 april 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i Lyckeby
skolområde från och med den 26 april 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8 i Lyckeby
skolområde från och med den 26 april 2010.
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 7 i Lyckeby
skolområde från och med den 23 april 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i Lyckeby
skolområde från och med den 23 april 2010.
Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8 i Lyckeby
skolområde från och med den 23 april 2010.
Beslut om anpassad studiegång för flicka år 9 i Lyckeby
skolområde från och med den 30 april 2010.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Beslut finns tillgängliga på Barn- och ungdomsnämndens kansli.
______________
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§ 54
Meddelanden
Kommunfullmäktige

2010.147 102
§ 50
Kommunala val

Kommunfullmäktige

2008.346 042
§ 63
Resultatreglering bokslut 2009 samt överföring av kvarvarande investeringsmedel

Kommunfullmäktige

2010.129 291
§ 117
Inventarier till ny förskola i Nättraby
(Stora Vörta)

Skolverket

2010.107 609
Statsbidrag för anordnande av sommarskola
2010

Skolverket

2009.165 610
Information om Skolverkets fortsatta
implementering av skollagen och skolreformerna

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
_______________
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§ 55
Kurser och konferenser
På augustisammanträdet kommer de som var i Alvesta på föreläsningen
”Diskriminerad, trakasserad eller kränkt i skolan” att dela med sig av vad de fick
lära sig.
______________

26 maj 2010

§ 56
Övrigt
Förberedelseklasserna
Lisbeth Bengtsson (S) frågar om det planeras någon förändring gällande
föreberedelseklasserna.
Förvaltningschefen svarar att Barn- och ungdomsnämnden tog beslut den
16 december 2008 § 117, om att eleverna ska integreras till ordinarie klasser
så snart som möjligt. Från och med höstterminen 2010 kommer det inte att
finnas några förberedelseklasser på Sunnadalskolan. Beredskap ska istället
finnas i den hemskola som eleven tillhör.
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Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
Onsdagen den 25 augusti 2010 kl 08.30 12.15

Beslutande ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Patrik Hansson (S)
Birgitta Garnelius (M)
Pernilla Persson (C)
Jeanette Pettersson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Roland Andreasson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Bo Svensson (S)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Tjänstemän

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

tom kL 12.05 § 65 meddelande

Eva Ottosson (M)
Emma Swahn ~ilsson (M)
Nickas Platow (M)
from
Åsa Thelning (FP)
Eva Henningsson (S)
Ola Svensson (SD)
Siv Holrnberg (S)
Helene Gustafsson (S)
Faraj Abu Iseifän (S)
Richard Lundqvist (S)

kL I0.35 § 58 ruredragningen

tom kl 10.50 ruredragningen

Bodil Karsvall, barn- och ungdomschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef fOrskola
Ewa Bellwalius, controller
Gunilla Ingestad, kvalitetssamordnare §57
Lena Lund, matematikutvecklare § 57
Eva Karlsson, nämndsekreterare

··-······---------------

___

....

__________

~KARLSKRONA

Somrnonträdesdotum

~KOMMUN

25 augusti 2010

3

Utses att justera Birgitta Gamelius (M)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli fredagen den 27 augusti 2010

Justerade paragrafer§§ 57 - 67
Underskrifter

Sekreterare
Ordförande
Justerare

Protokollet från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 25 augusti är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 27 augusti 2010.
Intygar i tjänsten
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Eva Karlsson
Nämndsekreterare
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§ 57
Aktuell information

J1..slerandes sigc

1.

Utfall upphandling Nättraby
Verksamhetschef för förskolan, Solvig Ohlsson, informerar om
upphandlingen av förskola i Kättraby som genomförts under sonnnaren.
En förskola med fyra avdelningar och tillagningskök kommer att stå klart i
Stora Vörta i september 2011.

2.

Betygsstatistik efter sommarskolan
Kvalitetssamordnare Gunilla Ingestad presenterar betygsresultatet flire och
efter årets sonnnarskola i de tre kärnämnena.
Årets resultat för kommunen som helhet innan sommarskolan visade att
10,7% av eleverna i åk 9 inte vad behöriga till gymnasium. Efter
sommarskolan vad resultatet nere i 7,6%.

3.

Mattes katten
Matematikutvecklare Lena Lund presenterar Matteskatten för barn- och
ungdomsnlimnden. Matteskatten är ett material för skolorna där man kan
arbeta praktiskt med matematik. I Matteskatten finns bland annat spel,
laborationer, utematematik och kommuniktionsmatematik.

4.

Implementering nya skollagen
FörvaltningschcfBodil Karsvall informerar om implementeringen av den nya
skollagen. Den nya skollagen gäller från den I augusti 2010 men ska
tillämpas från den 1 juli 2011. Implementeringsinsatser görs av skolverket.
Förvaltningen kommer nu att fokusera på ny skollag, ny läroplan samt ny
betygs skala.

5.

Olycksfallsstatistik 2009
Redovisning sker i september 20 I 0.

Sign.

Sign.
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Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Vht-chef skola
Berörd rektor
Akten

2008.53.291
2009.52.291

§ 58
Investeringstillstånd för Tullskolan

Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut under§ 5/2010-01-27 uppdragit åt
tekniska förvaltningen att utföra projektering gällande ombyggnad av Tullskolan.
Då Tullskolan under en längre tid haft anmärkningar i byggnaden gällande
ventilation med mera har Barn - och ungdomsförvaltningen slutfört ett
utredningsuppdrag rörande skolans verksamheter. En grupp med representanter från
tekniska förvaltningen och från Barn - och ungdomsförvaltningen tog fram två
alternativ som har kostnadsberäknats.
Ett förslag, alt 1, som innebär att Tullskolan byggs om till en F-5 skola samt
fritidshem för ca 150 elever och 3 förskoleavdelningar har nu projekterats.
Förslaget innebär att Kajutans tre förskoleavdelningar som idag hyrs in externt
flyttar in på Tullskolan. Befintlig matsals byggnad är i dåligt skick och kommer
därmed att rivas och ett nytt kök och ny matsal byggs i huvudbyggnaden.
Projektbyggarna i Karlskrona genomför projekteringen. Då man från politiskt håll
vill ha kostnadsberäkningar klara till Barn - och ungdomsnämndens AU den
11 augusti och tidsplanen för denna beräkning har varit väldig snäv bygger dessa
beräkningar till viss del på de beräkningar som gjordes vid förstudien.

En satsning för framtiden
Förslaget innebär en satsning för framtiden. I den nya översiktsplanen planeras en
markant ökad bostadsbyggnation inom Tullskolans upptagningsområde. Det
innebär att detta område kommer att behöva skola inom rimligt avstånd.
Alternativet att hänvisa de yngre eleverna till befintliga skolor på Trossö anser vi
inte vara genomförbart. Dels kommer inte dessa skolor att räcka till och dels
behöver det finnas ett kommunalt alternativ inom gångavstånd. Det kan inte vara
rimligt att barn boende i tätorten skall ha så långt till skola att det måste gå
skolskjuts fast de bor inom tätbebyggt område.
Förslaget innehåller en flexibilitet som gör att förskola och grundskola för de
yngsta barnen samverkar och kan storleksmässigt variera efter behov. Det är också
en satsning för framtiden när kommunen bygger in en flexibilitet som garanterar att
lokalerna blir effektivt utnyttjade.
Alternativet att utöka Wämöskolan till en F-9 skola och inte ha kvar Tullskolan
anser vi är ett möjligt men sämre alternativ för eleverna. Området runt Wämöskolan
är redan fyllt med skolverksamhet i både kommunal och enskild drift.
Juslerandes sign.

Sign.
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Området är hårt exploaterat och Tant Grön fortsätter att bygga ut sin verksamhet
från en parallell till två.
Det blir inte helt lätt att skapa en tillräckligt attraktiv utemiljö för tidiga skolår(F-3)
och fi:itidshem för de yngsta skolbarnen. Föräldrar efterfrågar miljöer som upplevs
som trygga och säkra för sina yngsta barn och risk films att många väljer bort en
skola som man uppfattar som allt för stor.
När områdena nmt Wärnöskolan kommer att börja bebyggas med fler bostäder ökar
också underlaget för skolåren 6-9 och Wärnöskolan kommer att behövas som ett
attraktivt kommunalt alternativ för hela Trossö skolområdet.
Grundsärskolan kommer också att behöva utvecklas så att de äldsta
grundsärskoleeleverna ges möjlighet att få undervisning tillsammans med
jämnåriga. En sådan enhet skulle med fördel kunna rymmas inom befintliga
nuvarande lokaler på Wärnöskolan.
En satsning på Wämöskolan som F-9 skola innebär oekså att allt tänkbart framtida
utrymme tas i anspråk och det blir svårt att kunna om behov finns utöka
verksamheten på plats.
Den flexibilitet som utbyggnaden av Tullskolan har innebär också att under vissa
perioder kan det bli aktuellt att åren 4 och 5 inte placeras på Tullskolan utan på
Wämöskolan.
Ett nära samarbete mellan skolorna kommer därför att behöva utvecklas så att det
blir en naturlig fortsättning som ger underlag för att det kommunala skolalternativet
från F-9 inom Trossö skolområde.
Med detta som bakgrund ser vi att Alternativ 1, en renoverad och utbyggd
Tullskola, är det alternativ som sammantaget ger, vad vi kan bedöma, de bästa och
ekonomiskt fördelaktigaste förutsättningarna för den kommunala skolverksamheten
i området.
Investeringskostnader
Bedömd investeringskostnad enligt projektbyggarna är 30,3 miljoner kronor med
mottagningskök.
Till detta kommer yiterligare 2,7 miljoner kronor om köket skall vara ett
tillagningskök.
Serviceförvaltningen föreslår ett tillagningskök och vi kan tillstyrka detta ur
verksamhctssynpunkt. Eventuella möjligheter att avveckla andra kök kan inte vi
bedöma.

Ökad hyreskostnad pga. investeringen inkl mottagningskök beräknas till
2 130 182 kronor/ år.
Hyra för Kajutan med 1 198 000 kr/år avgår så snart vi kan lämna Kajutan.
Befintlig hyra för Tullen är 1 990 000. Denna reduceras till viss del då
barackbyggnaden med slöjdsal och matsal avyttras, vilket motsvarar preliminärt
300 000 kr/år.
JJsferande<J sig'L

Sign.

rL

ci:~

Sign

~KARLSKRONA
~KOMMUN

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN
·····--·····-------

Snmmo111tbdcsdo!tim

25 augusti 2010

Blod

7

Sammanträdesprolokoll

forts§ 58

Finansiering av ombyggnaden ryms inom tekniska nämndens investeringsram för
fastighetsverksamhet för 2010 och 2011. Investeringen kan prioriteras inom det
avsatta investeringsutrymmet för förskole- och skollokaler.
Verksamhetskostnadema beräknas inte öka utan vara lika som idag. De ökade
hyreskostnaderna kommer att äskas från Kommunstyrelsen. Barn - och
ungdornsförvaltningen beräknar att anskaffa inventarier för 300 000 kr för både
förskola och grundskola. Förstudien som ligger till grund för projekteringen
innehöll mottagningskök. Efter detta har från serviceilirvaltningens tjänstemän
framförts önskemål om att köket blir ett tillagningskök. För mottagningsköket var
det beräknat med 50,0 tkr ilir inskaffande av inventarier. Eftersom vi inte vet vilken
form av kök som är aktuellt finns inget inventariebehov för serviceförvaltningen
medräknat.
Lokalerna kan i bästa fall stå klara tidigast under hösten 2011 under förutsättningar
att byggstart kan ske senast efter sommaren 20 I 0. Under byggtiden uppstår
merkostnader för flytt av inventarier och skolskjuts för eleverna samt åtgärder på
Wämöskolan för år 3-5. Dessa kostnader är att betrakta som en del av
investeringen.

Tjänstemannaförslag
Barn - och ungdomsnärnnden föreslås besluta
att hemstlllla till tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
genomföra ombyggnad av Tullskolan enligt ovanstående förslag
att hos kommunstyrelsen begära den ökade årliga hyreskostnaden motsvarande
beräknade 632,0 tkr samt 300,0 tkr för inventarier.
att kommunstyrelsen tar ställning till vilken utformning av kök som skall gälla och
kostnadseffekter av detta beslut
Bilaga bifogas från serviceförvaltningen, bilaga l.
Ritningar på Tullskolan, bilaga 2.

Beslut
Barn - och ungdomsnärnnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Socialdemokratiska gruppen, Patrik Hansson (S), Jeanette Petersson (S),
Eva-Britt Dahlström (S), Roland Andreasson (S), Lisbeth Bengtsson (S),
Bo Svensson (S) samt Eva Henningsson (S) lämnar eget yttrande, bilaga 3.
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Handläggare

Direkt telefon

Eva Wrobel

54478

Vår beteckning

Er beteckning

Datum

2010-06-10

Kostenheten - utformning av nytt kök i samband med ombyggnad av Tullskolan

I området kring Tullskolan finns idag följande kök:
Kajutans förskola - tillagningskök 55 portioner
Tullskolan - mottagningskök 170 portioner

I samband med ombyggnad av Tullskolan kommer ovan nämnda kök att stängas och samtliga
måltider kommer att tillagas/serveras i ett gemensamt kök, totalt ca 220 portioner.
Inom kostenheten förespråkar vi ett tillagningskök utifrån följande argument:
•

220 portioner är för stor mängd måltider att skicka ur kvalitets synpunkt

•

I ett tillagningskök minskar svinnet och köket har bättre kontroll på tillgång och efterfrågan

•

V armhållningstider minskar markant

•

Tillagningsköken främjar kreativitet-kunskap-matglädje och ger högre kompetens i våra
kök

•

Minskning av mattransporter - fördelar både ekonomiskt och ur miljöperspektiv

•

Konkurrens fördelar gentemot övriga skolor - vi kan marknadsföra skolan genom att ha ett
eget tillagningskök

Kostenheten arbetar med en översyn av fördelningen mellan tillagningskök och
mottagningskök/serveringskök, tillagning ut i minsta kök är inte alla gånger försvarbart ekonomiskt
och kvaliteten kan bli varierande. Att tillvarata kökspersonalens kompetens samt kvalitetssäkring
av verksamheten kan också var lättare i ett större kök, vilket skulle motivera att köken i mindre
verksamheter är mottagningskök
Kostenheten gör dock den bedömningen att 220 portioner på "nya" Tullskolan ej kan anses som ett
mindre kök där ovan nämnda argument skulle motivera nybyggnation av ett mottagningskök.
Genom sammanslagningen av två kök minskar vi också antalet kök inom kostenheten.

Kommunstyrelsen
Postadress
371 83 Karlskrona

Besöksadress
Drottninggatan 69

Telefon
0455-30 30 00

Telefax
0455-30 30 95

E-postadress
kommunledningsfo1Valtningen@karlskrona.se

~KARLSKRONA
~KOMMUN
Förändrade kostnader
Verksamhetskostnadema beräknas inte öka utan vara lika med idag. Beräknad anskaffningskostnad
av inventarier:
Tillagningskök ca 150 000 kr
Mottagningskök ca 50 000 kr
Driftskostnaden för verksamheten ryms inom befintlig ram utifrån oförändrade produktion dvs
antalet portioner är motsvarar dagens servering på Tullens mottagningskök samt Kajutans
tillagningskök. Sysselsättningsgraden i nya köket på Tullskolan täcks av nuvarande anställningar.
Hyra för nytt kök, Tullen ryms inom befintlig ram under nuvarande förutsättningar.
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Karlskrona den 25 augusti 2010

Särskilt yttrande gällande ärende 2 på barn- och ungdomsnämndens föredragningslista
den iS augusti 2010. Ärende - lnvesteringstillstånd för ombyggnad av Tullskolan.
Den socialdemokratiska gruppen har inte något annat förslag till beslut gällande investeringstillstånd för ombyggnad av Tullskolan. Vi anser att det till och med är bra att föräldrar och
elever äntligen får besked om Tullskolans framtid. Vi vill dock påtala att beslutsunderlaget
saknar viktiga delar. Tid har ju egentligen funnits. De styrande har haft en hel mandatperiod
på sig att få fram ett komplett beslutsunderlag. Femklövem har nu under stor tidspress och
utan vilja till att förankra ärendet (som det nu ligger) bestämt sig för attjaga på beslutsprocessen. Vid dagens sammanträde ställde vi ett antal frågor om kompletteringar av ärendet som vi
inte fick gehör för. Vi vill framföra att vi inte på något sätt riktar kritik gentemot handläggande tjänstemän. Kritiken riktar vi mot den politiska ledningen i barn- och ungdomsnämnden
som har det fulla ansvaret för beslutunderlagen som föreläggs nämnden.
1. När arbetsutskottet kallades till sammanträde för att bereda ärendet saknas beslutsunderlaget i sin helhet. Beslutsunderlaget delades ut först vid arbetsutskottets möte. Enligt vårt
sätt att se det är inte detta en seriös beredning. Beror naturligtvis på stressen i beslutshanteringen.
2. Beslutsunderlaget saknar ritningsunderlag/kalkylunderlag. Skulle ha varit med då vi trots
allt ska ta beslut om ett ärende på drygt 30 miljoner kronor.
3. Vid nämndens möte framkom att det fortfarande finns en efterfrågeökning av nya förskoleplatser. Detta är naturligtvis mycket positivt för Karlskronas utveckling. Vi måste kunna
erbjuda alla som vill en förskoleplats. Detta innebär att det är osäkert om kommunen kan
lämna Kajutans förskolelokaler under nästa år. Detta är av central betydelse för driftkostnaden för hela projektet. Beslutet förutsätter att kommunen lämnar Kajutans nuvarande
lokaler. Vi anser att detta förhållande ska redovisas i beslutsunderlaget. Viktig information
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
4. Beslutsunderlaget beskriver inte hur och var eleverna ska erbjudas undervisning under
tiden Tullskolan renoveras.
5. Ärendet som presenterats får betraktas som ett byggprojekt. Ärendet saknar beskrivning
av verksarnhetside. Vi har inte fått någon beskrivning av de pedagogiska tankarna för Tullen/Vämö.
Vi anser att ovanstående är högst relevanta frågor som skulle ha funnits med i beslutsunderlaget. Men förklaringen ligger väl i att "klockan är fem i tolv". Femklövem måste under alla
omständigheter fatta beslut innan valet den 19 september.
För den socialdemokratiska gruppen
Patrik Hansson
gruppledare
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§ 59
Tant Grön AB - lokalbidrag 2010 Kättilsmåla förskola
Enligt beslut i barn- och ungdomsnämndcn den 27 januari 2010, § 3, har nämnden
beslutat att bevilja extra lokalbidrag för förskolan i Kättilsmåla. Det beviljande
bidraget förutsatte att antalet platser i ftirskolan förblir detsamma under hela året.
Tant Grön AB har inkonnnit med en begäran om att fii utökat extra bidrag för 2010
med anledning av att antalet platser har minskat från anmälda antalet under 20 l 0,
89 platser, till nuläget 76 platser. Volymminskningen är genomförd från l april
2010.
En minskad volym innebär att mellanskillnaden mellan faktisk lokalhyra och lokalhyra enligt bidragsnormen ökar och på så sätt ger utrymme för ett ökat extra bidrag.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att bevilja Tant Grön AB ett utökat lokalbidrag från den l april 20 l 0 som
motsvarar en volym på 76 platser. Bidraget utbetalas retroaktivt för perioden
april- augusti med 72.935 kronor och från september- december 2010 utökas
det extra bidraget från 25.236 kronor per månad till 39.823 kronor per månad.
Totalt ökas det extra bidraget för 2010 med 131.238 kronor.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.

Justerandes
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Förvaltningsrätte Växjö
Tant Grön AB
E Bellwaldius
Akten

2008.233.042

§60
Yttrande till förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning enligt
kommunallagen, resurstilldelning till fristående skolor Tant Grön AB
Mats Olsson har överklagat Karlskrona kommun barn- och ungdomsnämndens
beslut den 27 januari 20 l 0, § 2, om tilldelning av bidrag till de fristående skoloma
2009.
Förelagd att y1!ra sig över det yitrande Mats Olsson den 2 juni 2010 inkommit med
till förvaltningsrätten vill Barn- och ungdomsnämnden anföra följande.
Barn- och ungdomsnämnden bestrider Mats Olssons yrkande och yrkar att
förvaltningsrätten fastställer nämndens beslut om tilldelning av bidrag för 2009.
Länsrätten i Blekinge län har i laglighetsprövningsmål, mål nr 161-09, prövat
lagligheten av Barn- och ungdomsnämndens beslut den 28 januari 2009, § 2, om
resursfördelning till de fristående skolorna för 2009. Länsrätten upphävde i dom
den 26 november 2009 beslutet avseende resursfördelningen då länsrätten fann att
beslutet på en punkt, såvitt avsåg den schablonmässigt angivna skolpliktskostnaden,
stred mot likabehandlingsprincipen i 9 kap 6 § skollagen. I domen tog länsrätten
ställning till den principiella frågan om lagligheten av beräkningsmodellen för
lokalkostnaderna utifrån genomsnittlig kostnad för elever i den kommunala skolan.
Länsrätten fann denna beräkningsprincip förenlig med likabehandlingsprincipen.
Inte heller i övrigt fann länsrätten att resursfördelningsmodellen till de fristående
skolorna stred mot skollagen.
Med länsrättens dom som utgångspunkt fattade barn- och ungdomsnämnden den 27
januari 2010, § 2, ett n)1t beslut om resursfördelning till de fristående skolorna
2009. Beslutet tog sikte på att justera den punkt som utgjort grund för att upphäva
det tidigare beslutet om resursfördelning av 28 januari 2009, d v s bristen på
underlag för den schablonmässigt angivna skolpliktskostnaden. Som länsrätten
angett i sin dom är det möjligt att vid resursförfördelningen beakta
skolpliktskostnader för den beredskap kommunen är skyldig att hålla. Det nya
beslutet innehåller en redogörelse för de faktiska kostnader kommunen har llir att
kunna garantera alla elever tillgång till skola i närhet till hemmet.
Mot bakgrund av klagandens ifrågasättande av kostnaden 3,6 miljoner kr i
förhållande till den totala lokalkostnaden bör det klargöras att den angivna
skolpliktskostnaden 3,6 miljoner kr avser den sk basresursen, dvs
undervisningskostnader och övriga till verksamheten hänförliga kostnader
exklusive lokalkostnader. I det nya beslutet har något skolpliktsavdrag inte gjorts
avseende loka
erra utan enblrt avseende
Jc1slerande:; s.ign.
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forts§ 60
Det nya beslutet från den 27 januari 2010 innebär således att det totala
skolpliktsavdraget uppgår till 3,6 miljoner kr, vilket i sin helhet avser basresursen. I
det tidigare av länsrätten upphävda beslutet den 28 januari 2009 hade ett
procentuellt skolpliktsavdrag gjorts även avseende lokalkostnaderna.
Nämndens nya beslut innebär att lokalbidraget kommer att justeras i förhållande till
det upphävda beslutet och att friskolorna för 2009 således har rätt att erhålla
lokalbidrag motsvarande den kommunala genomsnittliga lokalkostnaden utan
procentuellt skolpliktsavdrag.
Som angetts i det överklagande beslutet motsvarar avdraget kommunens kostnader
för att hålla en extra beredskap om 60 elevplatser. Skolpliktskostnaderna 3,6.
miljoner kr i det nya beslutet har beräknats utifrån budgetens belopp och
fördelningen 7 elever i förskoleklass (7* 46 700 kr), 3 elever i klass 1-5 (3*54 600
kr) och 50 elever i klass
6-9 (50*62 100).
Klaganden har vidare anmärkt att han tycker kommunen överskattar antalet elever i
den kommunala skolan i syfte att hålla nere snittkostnaden per elev. Ett sådant
resonemang vill Barn- och ungdomsnämnden bestämt tillbakavisa. Den
genomsnittliga lokalkostnaden baseras på det faktiska elevantalet för oktober
månad före bidragsåret. Under årets lopp sker naturligtvis förändringar i elevantalet
och den redovisade siffran från kommunens årsredovisning 2009, 5 495 elever,
avser elevantalet vid.årets slut.
I övrigt hänvisar Barn- och ungdomsnämnden till vad nämnden anfört i inlagor till
länsrätten i mål nr 161-09, i vilka nämnden redogjort för den underliggande
beräkningen av bidragsbeloppen.

Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden

att anta yttrandet som sitt eget, samt
att överlämna yttrandet till förvaltningsrätten i Växjö.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt beslutsförslaget.

Justerondes sign.

Sign.
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Förvaltningsrätten Växjö
Bastasjö förskola
E Bellwaldius
Akten

2010.89.043

§ 61
Yttrande till förvaltningsrätten gällande tillämpning av skollagen Bastasjö förskola AB, mål nr 1538-10
Bastasjö Förskola AB har överklagat barn- och ungdomsnärnndens beslut den
10 februari 2010 om tilldelning av bidrag till fristående skola.
Barn- och ungdomsnärnnden har beretts tillfälle att yttra sig över Bastasjö
Förskolas inlaga till förvaltningsrätten daterad den 22 juni 2010. Barn- och
ungdomsnärnnden har inget ytterligare att anföra med anledning Bastasjö Förskolas
yttrande utan hänvisar till vad nämnden anfört i sitt tidigare yttrande i målet
angående principerna för beräkning av lokalbidraget.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden
att anta yttrandet som sitt eget, samt
att överlämna yttrandet till förvaltningsrätten i Växjö.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt beslutsförslaget.
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Förvaltningsrätten Växjö
Karlskrona Montessori AB
E Bellwaldius
Akten

2010.88.043

§ 62
Yttrande till förvaltningsrätten gällande tillämpning av skollagen Karlskrona Montessori AB, mål nr 1539-10
Karlskrona Montessorifriskola AB har överklagat barn- och ungdomsnämndens
beslut den l 0 februari 2010 om tilldelning av bidrag till fristående skola.
Barn- oeh ungdomsnämnden har beretts tillfiille att yttra sig över Karlskrona
Montessorifriskola AB inlaga till förvaltningsrätten daterad den 22 juni 20 l 0 och
vill med anledning härav anilira följande.
I sitt yttrande hävdar Karlskrona Montessorifriskola sammanfattningsvis att
beloppen avseende lokaler i nämndens budget inte ger en rättvisande bild av
lokalkostnaderna för de kommunala skolorna. Samma frågeställning var föremål för
prövning i länsrätten i Blekinge dom i mål nr 161-09 och länsrätten fann i detta mål
kommunens sätt att beräkna lokalkosmaden förenlig med likabehandlingsp1incipen.
Det är inte korrekt att, såsom friskolan påstår, Rosenholmsskolans kostnader llir
lokaler llir idrott och gymnastik bärs av idrotts- och fötidsförvaltningen. För
Rosenholmsskolan och övriga skolor som nyttjar lokaler som idrott- och
fritidsförvaltningen ansvarar för sker utifrån principen att varje förvaltning ska bära
sina egna kostnader en interndebitering mellan förvaltningarna. På motsvarande
sätt är den hyres beräkning som tekniska förvaltningen tillämpar konstruerad så att
samtliga kostnader inklusive kostnader för underhåll ska belasta den förvaltning
som nyttjar lokalerna. Barn- och ungdomsnämnden hänvisar härvid till
fastighetschef Anders Kumlins redogörelse för hyresberäkningen som utgjorde
inlaga i omnämnda mål nr 161-09.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnärnnden
att anta yttrandet som sitt eget, samt
att överlämna yttrandet till förvaltningsrätten i Växjö.
Beslut
Barn- och ungdomsnärnnden beslutar enligt beslutsförslaget.
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BUN
Centr fOrv
Rektorer
Skolomr
Media
EArebark

§63

KKC

Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden 2011

Stöd/utv
Friskolor
fOr
Enskvht
Psilander Graf
Info enheten
Receptionen
Akten

2010.209 006

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan
barn- och ungdomsnämndens sammanträdestider 2011. Med på planen finns även
förslag till datum för ärendegenomgång och sarnmanträdestider för arbetsutskottet.
Det blir ett extra sanunanträde den 5 januari för bland annat val av ledamöter till
arbetsutskottet.

Beslutsförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt beslutsförslaget.
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§ 64
Delegationsärenden

Dnr

Ärendemening

2010/8018

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan
Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan
Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan
Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan
Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan
Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan
Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan
Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan
Delegering av beslut till AU
Beslut om anpassad studiegång
för elev
Beslut att avslå framställan att
ta del av allmän handling
Ledighet för elev för enskild
angelägenhet
Ledighet för elev för enskild
angelägenhet
Ledighet för elev för enskild
angelägenhet
Ledighet för elev för enskild
angelägenhet
Ledighet för elev för enskild
angelägenhet
Yttrande i planärenden
Yttande i planärenden
Beslut om anpassad studiegång
för elev

2010/8017
2010/8016
2010/8032
2010/8015
2010/8017
2010/8030
2010/8029
2010.129 290
108
2010.175 609
BUN5
2010.37 606
BUN5
2010.38 606
BUN5
2010.39 606
BUN5
2010.42 606
BUN5
2010.43 606
2008.56 214
2010.104 214
1
Justerandes sign.
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Skolområde/avdelning
och delegat
Särskolan/Tomas Hall
Särskolan/Tomas Hall
Särskolan/Tomas Hall
Särskolan/Tomas Hall
Särskolan/Tomas Hall
Särskolan/Tomas Hall
Särskolan/Tomas Hall
Särskolan/Tomas Hall
Barn- och ungdomsnämnden
Jämjö skolområde/
Lena Sandgren Swartz
Centralt/Bodil Karsvall
Rödeby skolområde/UlfEbbesson
Gutte Wilson, Charlotte Swärdh
Röde by skolområde/Ulf Ebbesson
Gutte Wilson, Charlotte Swärdh
Röde by skolområde/Ulf Ebbesson
Gutte Wilson, Charlotte Swärdh
Röde by skolområde/Ulf Ebbesson
Gutte Wilson, Charlotte Swärdh
Rödeby skolområde/Ulf Ebbesson
Gutte Wilson, Charlotte Swärdh
Centralt/Solvig Ohlsson
Centralt/Solvig Ohlsson
Sunnadals skolenheter/
Sven B' ...i, ,,],
Utdrogsbestyrkande
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Beslut om anpassad studiegång
för elev

Sunnadals skolenlleter/
Sven Björkander

3

Beslut om anpassad studiegång
fOr elev
Beslut om anpassad studiegång
för elev
Beslut om anpassad studiegång
för elev

Sunnadals skolenheter/
Sven Björkander
Sunnadals skolenheter/
Sven Björkander
Sunnadals skolenlleter/
Sven Björkander

Beslut om anpassad studiegång
för elev
Ledighet för elev för enskild
angelägenhet
Ledighet filr elev för enskild
angelägen11et
Ledighet för elev för enskild
angelägenllet
Ledighet fOr elev för enskild
angelägenhet
Ledighet fl:ir elev för enskild
angelägenllet
Beslut om avgiftsBefrielse i förskoleverksanlhet och
skolbarnsomsorg
Beslut om anpassad studiegång
för elev

Sunnadals skolenlleter/
Sven Björkander
Sunnadals skolenlleter/
Sven Björkander
Sunnadals skolenlleter/
Ulla Ståhl
Sunnadals skolenlleter/
Ulla Stähl
Sunnadals skolenlleter/
Ulla Ståhl
Sunnadals skolenheter/
Ulla Ståhl
Centralt/Solvig Ohlsson

Ledighet för elev för enskild
angelägenllet
Ledighet filr elev för enskild
angelägenllet
Placering av elev i särskild
undervisnings grupp
Placering av elev i särskild
undervisningsgrupp
Beviljande av medel ur fonder
Utse attestansvarig/
ersättare samt attestbelopp
Utse attestansvarig/
ersättare samt attestbelopp
Utse attestansvarig/
ersättare samt attestbelopp
Utse attestansvarig/
ersättare samt attestbelopp
Utse attestansvarig/

Jämjö skolområde/
Lena Sandgren Swartz
Jämjö skolområde/
Thomas Simonsson
Jämjö skolområde/
Lena Sandgren Swartz
Jämjö skolområde/
Lena Sandgren Swartz
Centralt/Bodil Karsvall
Centralt/Bodil Karsvall

5

6
7

1
2
3

4
2010.175 619

98

101
97
89
89

2010.144 046
2010.117 002
2010.117 002
2010.117 002
2010.117 002
2010.117 002
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Centralt/Bodil Karsvall
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Centralt/Bodil Karsvall
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Utse attestansvarig/
ersättare samt attestbelopp
Utse attestansvarig/
ersättare samt attestbelopp
Utse attestansvarig/
ersättare samt attestbelopp
Utse attestansvarig/
ersättare samt attestbelopp
Utse attestansvarig/
ersättare samt attestbelopp

Centralt/Bodil Karsvall
Centralt/Bodil Karsvall
Centralt/Bodil Karsvall
Centralt/Bodil Karsvall
Centralt/Bodil Karsvall

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
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§65
!Vleddelanden
Kommunfullmäktige

2010.173 026
§ 72
Policy för arbetsinriktad rehabilitering

Kommunfullmäktige

2009.253 042
§ 74
Avrapportering av kommunfullmäktiges
uppdrag/särskilda direktiv 2009

Kommunfullmäktige

2010.180 140
§ 76
Näringslivspolitiskt program 20 I 0

Kommunstyrelsen

2007.384 611
§ 139
Investeringstillstånd för ombyggnad av
Vedebyskolan

Kommunstyrelsens AU

2009.290 042
§ 101
Fördjupad beredning av delårsrapport per
den 30 april 2010

Kommunfullmäktige

20 I 0.190 042
§ 97
Revisionsberättelse år 2009 och beslut om
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga
nämnder och de enskilda förtroendevalda
i dessa organ.

Kommunfullmäktige

2008.233 042
§ 98
Arsredovisning år 2009 för Karlskrona
kommun
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fort§ 65
Kommunfullmäktige

2009.290 042
§ 100
Komplettering av ärendet avs. Uppföljning
per den 28 februari 20 JO; ytterligare
sommarjobb år 2010 till gymnasieungdomar

Kommunfullmäktige

2010.189 041
§ 101
Förslag till budgetramar oeh övergripande
mål för åren 2011-2013

Tekniska nämnden

2007.384 611

§ 53
Jnvesteringstillstånd gällande fömyelse/
ombyggnad av Vedebyskolan
Tekniska nämnden

2010.128 291
§ 62
Extra ärende Återkallande av ärende
Projekteringstillstånd för ombyggnad av
Stnrkö skola

Skolverket

2009.141 027
Statsbidrag till lärarfortbildning våren 20 I 0
(SFS 2007:222)

Socialstyrelsen

2010.99 106
Beslut - Begäran om förtydligande

Sveriges Tandläkarförbund

Gör gemensam sak med tandläkarna

Personal på Kajutans förskola

2010.191 609
Skrivelse angående kök på Kajutan

Lärarförbundet

Öppet brev till utbildningspolitikema i
kommunen

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
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§ 66
Kurser och konferenser
Rektor och la§en - nya utmaningar i en ny tid
13-14 oktober 2010 i Jönköping
Fyra ledamöter har möjlighet att åka, intresseanmälan har inkommit från
Patrik Hansson
Roland Andreasson
Ola Svensson
Ytterligare en plats finns. Anmälan om intresse snarast till Eva Karlsson.

Kommunaljuridikför tjänstemän ochförtroendevalda
8 oktober 2010 i Stockholm
Inbjudan till föreläsning kring hållbart jämställdhetsarbete i kommunen
13 oktober 2010, KKC Gullbema, Oscarsväm
Gratis
Anmälan har hittills lämnats av:
Eva-Britt Dahlström (S)
Siv Halmberg (S)
Eva Henningsson (S)
Helene Gustafsson (S)
Anmälan snarast till Eva Karlsson.

Justerandes sign.
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§ 67
Övrigt
Ekonomiskt läge
Patrik Hansson (S) frågar hur ekonomin ser ut för förvaltningen.
FörvaltningschefBodil Karsvall svarar att när delårsbokslutet är klart ser vi hur det
ser ut. De 4,9 Mkr som utlovats till förvaltningen är en förutsättning för att kunna
presentera ett nollresultat. F örskoleutvecklingen framöver är mycket osäker.
Inflyttningstrenden är positiv för kommunen och många barn flyttar hit.
Om åtgärder behöver vidtagas meddelas presidiet.
V ppföljning politikergrupp - attityder i skolan
Åsa Thelning (FP) frågar om en tidpunkt då förvaltningen ska presentera sina
förslag på de åtgärder som gruppen presenterade på nämndens majsammanträde.
Förvaltningschefen svarar att man inväntar inspektionen från Skolinspektionen.
Förvaltningen hoppas kunna ge svar under hösten 2010.

Skolinspektionen
Kommunens samtliga skolor, kommunala, gymnasieskolor och friskolor kommer
under hösten att granskas av skolinspektionen. Begärt material har skickats in till
skolinspektionen. Nu väntar besök på samtliga skolor.
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 29 september 2010
§ 68

Aktuell information
- Olycksfallsstatistik 2009
- Öppen förskola

§ 69

Delårsbokslut augusti 2010

§ 70

Renovering av Holmsjö skola - inriktningsbeslut

§ 71

Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutande rätt

§ 72

Meddelanden

§ 73

Kurser/konferenser

§ 74

Övrigt

29 september 2010 2

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
Onsdagen den 29 september 2010 kl 08.30 –10.15

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Johan Elofsson (M)
Patrik Hansson (S) fr o m kl 10.00 Beslutssammanträdet
Birgitta Gamelius (M)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Jeanette Pettersson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Roland Andréasson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Bo Svensson (S)

Tjänstgörande ersättare

Nicklas Platow (M)
Åsa Thelning (FP)
Margareta Olin Mattsson (C)
Eva Henningsson (S) tom kl 10.00 Beslutssammanträdet
Helene Gustafsson (S)
Ola Svensson (SD)

Ersättare

Eva Henningsson (S) fr o m kl 10.00 Beslutssammanträdet
Richard Lundqvist (S)

Tjänstemän

Bodil Karsvall, barn- och ungdomschef
Mats Dahl, verksamhetschef grundskola/fritidshem
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Ewa Bellwalius, controller
Eva Karlsson, nämndsekreterare

29 september 2010 3

Utses att justera Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli fredagen den 1 oktober 2010

Justerade paragrafer §§ 68-74
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 29 september är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 1 oktober 2010.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

29 september 2010 4

§ 68
Aktuell information
1.

Presentation
Mats Dahl, ny verksamhetschef för skola och fritidshem ger en kort
presentation av sig själv.
______________

29 september 2010 5

Rapport
Akten

2010.332.609

Forts § 68

Aktuell information
2.

Olycksfallsstatistik 2009
Verksamhetschef för förskolan, Solvig Ohlsson redovisar olycksfallsstatistik
för 2009 gällande förskola och skola/fritidshem.
Under 2009 anmälde förskolorna 136 olycksfall till förvaltningen varav
80 stycken som har hänt inomhus och 56 stycken tillbud som hänt utomhus.
Till största delen är det sårskador som uppkommit men även tandskadorna
står för en stor del av skadeanmälningarna inom förskolan.
Skola/fritidshem har anmält in 183 tillbud till förvaltningen under 2009.
De flesta skador som anmälts är även här sårskador och tandskador, men även
frakturer finns bland de skador som är mest förekommande.
Ansvarig på förskola/skola ser till att eventuella åtgärder vidtas direkt då ett
tillbud händer.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.

29 september 2010 6

Akten

2009.290.042

Forts § 68

Aktuell information

3.

Öppen förskola
Förvaltningen startar upp de öppna förskolorna igen där det är möjligt.
Jämjö öppna förskola förslås hålla öppet tre halvdagar i veckan i samma
lokaler som tidigare och med samma personal.
Rödeby öppna förskola föreslås hålla öppet två halvdagar i veckan i de
lokaler som använts tidigare men med samma personal som kommer att
arbeta i Jämjö.
Ärendet lyfts på samverkansgruppen den 12 oktober och om de fackliga
företrädarna inte har något att erinra så kommer verksamheterna i Jämjö och
Rödeby att starta upp från och med den 18 oktober.
Nättraby öppna förskola föreslås hålla öppet tre halvdagar i veckan i samma
lokal som tidigare. Personalfrågan är dock inte löst men förvaltningen arbetar
på att få fram en bra lösning. Datum för öppnande är ännu ej fastställt då det
beror på när personalfrågan blir löst.
Trossö öppna förskola saknar för tillfället både lokal och personal. Den lokal
som använts tidigare kommer att bli evakueringslokal till de elever som nu
går på Tullskolan. Personalen är omplacerad.
Förvaltningens förhoppning är att lokal- och personalfrågan är löst till
årsskiftet.
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen.
______________
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Kommunstyrelsen
B Karsvall
Ekonomi
Akten

2009.290.042

§ 69
Delårsbokslut augusti 2010
Prognos
Prognostiserat utfall per 31 december 2010 beräknas totalt till +- 0. Efter att
förvaltningen tillskjutits ytterligare budgetmedel från kommunfullmäktige och efter
de åtgärder som vidtogs i samband med delårsbokslutet den 30 april 2010
prognostiseras inte med någon budgetavvikelse för 2010.
I samband med delårsbokslutet har enheterna rapporterat in sina avvikelser.
Resultaten ser generellt sett bättre ut än vad som prognostiseras vid årets slut.
Flertalet av enheterna har budgeterat med för höga elev/platsvolymer för hösten.
Många kommer därmed att få en negativ budgetavvikelse när det gäller intäkterna
under hösten.
Investeringar
Av årets totala investeringsbudget på 7,1 mkr inkl 1,3 mkr från 2009 har hittills
förbrukats 1,8 mkr. Men bedömningen idag är att hela investeringsanslaget kommer
att ha förbrukats vid årets slut.
Måluppfyllelserapportering
I budgeten för 2010 finns följande verksamhetsmål för barn- och
ungdomsnämndens verksamhet:
• Alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader
från ansökningsdatum.
Målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall ha fått en
plats sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum klarar nämnden av att
hålla vid avstämningstidpunkten 31 augusti.
• Andel elever i årskurs 9, som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall
öka och uppgå till minst genomsnittet i gruppen större städer. För 2010 är målet
94 %. Långsiktiga målet skall vara 100 %.
I samband med vårterminens slut var det totalt 7,6 procent av kommunens elever i
åk 9 som saknade betyg i behörighetsgivande ämnen till gymnasiet. Detta innebär
att 92,4 % var behöriga till fortsatta studier på gymnasiet. Målet för 2010 är 94 %
vilket idag inte bedöms möjligt att uppnå inom dagens tilldelade budgetram. Om
förvaltningen ska nå målet 94 %, som motsvarar det bästa i landet, krävs en riktad
satsning som innebär att grundskolan ges utökade förutsättningar.
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forts § 69
Personaluppföljning
Antal årsarbetare
Antal anställda vid mätningen den 31 juli 2010 var (tillsvidare och månadsavlönade
visstidsanställda) totalt 1 699 (1 793), 2009 års siffror inom parantes, varav 1 452
(1 531) kvinnor och 247 (262) män. Detta motsvarar en minskning på 94
medarbetare jämfört med samma period 2009, vilket är ca 5,5 %.
Då statistiken tas ut 31/7, (under semester och sommarlov) är antalet
visstidsanställda lägre än var det är under terminerna.
Minskningen under perioden jämfört med 2009 beror till stora delar på att vi
beviljat särskild avtalspension för ett antal medarbetare, en del har avgått i vanlig
pension och några har fått sjukersättning varaktig. I samband med dessa avgångar
har förvaltningen inte behövt återbesätta tjänster i samma utsträckning som tidigare
för att det finns ett minskat elevunderlag i våra verksamheter.
Antalet timanställda minskade under perioden med 20 årsarbetare. Denna
minskning beror på att vi har tillsvidare anställda medarbetare utan fast grundtjänst
i större uträckning än tidigare.
På detta vis täcker vi en viss del av vikariebehovet utan timanställd personal.
Minskningen beror också på att en del tjänsteunderlag inte behöver återbesättas.
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har minskat från 15,76 till 12,39 dagar, en minskning med 3,37
dagar/anställd. Den stora minskningen har skett för kvinnor, 16,81 till 12,87dagar,
en minskning med 3,94 dagar/anställd. För män är det i stort sett ingen förändring,
9,6 till 9,58, en minskning med 0,02 dagar.
Besvarande av påpekande från kommunstyrelsens allmänna utskott § 101
I samband med Ksau.s beredning av delårsrapport per den 30 april 2010 fick barnoch ungdomsnämnden följande påpekande:
Att en jämförelse med övriga 3KVH kommuner görs när det gäller kostnaderna för
vår förskoleverksamhet.
Med anledning av det har jämförelsetal från ”Vad kostar verksamheten i Din
kommun?”, bokslut 2009 tagits fram.
Forts nästa sida.
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forts § 69
Jämförelse
Förskola och
Pedagogisk
omsorg
Karlskrona
Karlshamn
Ronneby
Sölvesborg
Olofström
Blekinge län
Riket
50 000-99 999
Växjö
Kalmar
Kristianstad
Halmstad

%
inskrivna
förskola

83
85
84
81
89
84
81
83
83
83
87
87

PersonalKostnad/ kostnader,
inskrivna % av tot
barn fsk kostn

112 837
117 449
114 423
113 844
100 037
111 718
112 124
112 193
108 572
109 189
106 031
102 630

75
71
74
71
74
73
74
75
72
79
85
76

Antal
inskrivna
barn/
årsarbetare

5,2
5,2
5,4
4,8
5,3
5,2
5,4
5,4
5,1
5,2
5,8
5,7

Kostnad/
inskrivna
barn
ped oms

108 083
91 805
78 258
82 395
0
72 108
89 171
97 351
66 642
91 427
87 181
91 465

Vid en jämförelse av kostnad/inskrivna barn i förskolan har Karlskrona näst lägst
kostnad bland Blekingekommunerna. Vid en jämförelse med riket och större städer
50 000 – 99 999 invånare är Karlskrona marginellt dyrare. Däremot är det stor
skillnad då jämförelse görs med våra 3KVH-kommuner. En möjlig förklaring, som
är värd att arbeta vidare med, är att Karlskrona har många förskolor som endast
består av en eller två avdelningar.
Vid en studie av pedagogisk omsorg sticker Karlskrona ut mera och kostar mera
oavsett vem jämförelsen görs med. En förklaring kan vara att Karlskrona kan ha ett
högre kvalitetsmått än andra kommuner. En medveten satsning har gjorts genom att
gemensamhetslokaler finns och en annan typ av pedagogisk omsorg än det
traditionella ”familjedaghemmet” har skapats. Detta innebär högre kostnader
eftersom kostnader då finns för lokal, städning av lokal och mathantering.
Karlskrona har också en kostnad för att vi tillhandahåller allmän förskola i
familjdaghem på två områden.
För framtiden ser vi att de föräldrar som väljer familjedaghem önskar en
omsorgsform som innebär små barngrupper i hemmiljö som alternativ till den
traditionella förskolan. Det vi erbjuder idag liknar mer en liten förskola. Vi har
också stora svårigheter att rekrytera dagbarnvårdare som kan ersätta de som går i
pension. Vi kommer därför att under året arbeta med att finna former för hur den
pedagogiska omsorgen skall utvecklas.
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Forts § 69
Barn- och ungdomsförvaltningen har inte möjlighet att göra någon djupare analys
på egen hand men ser positivt på att en sådan görs. Förvaltningen finner det mest
lämpligt att den i så fall görs tillsammans med kommunens centrala ekonomienhet.
Skolverkets kommunsammanställning gällande förskoleverksamhet, skolbarnsOmsorg, skola och vuxen utbildning i Karlskrona 2009 delas ut till ledamöterna,
Bilaga 1.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att

godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2010 och att överlämna
densamma till kommunstyrelsen.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________
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Berörd rektor
M Dahl
Akten

2009.89.820

§ 70
Renovering av Holmsjö skola - inriktningsbeslut
Behov och önskemål om att bygga om Holmsjö skola har funnits under en lång
period.
Barn- och ungdomsförvaltningen har därför, på uppdrag av Barn- och
ungdomsnämnden och tillsammans med tekniska förvaltningen, tagit fram två
förslag på hur en ombyggnad skulle kunna ske. Det ena förslaget innebär att
idrottslokalen finns kvar i skolan och det andra förslaget innebär att idrottslokalen
byggs utanför skolan.
Bägge förslagen innefattar också en förskoleavdelning i skolan.
Idrotts- och fritidsnämnden beslutade den 30 augusti 2010, § 40 om att en
idrottshall ska byggas i skolas närområde. Detta innebär att skolan kan förlägga sin
idrottsundervisning till denna hall.
Kommunfullmäktige kommer att behandla ärendet den 23 september.
Med hänvisning till ovan nämnda beslut blir den framtida ombyggnaden av
Holmsjö skola utifrån förslaget där skolans idrottsundervisning sker i lokal utanför
skolbyggnaden.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att inriktningsbeslutet för den kommande ombyggnaden av Holmsjö skola ska ske
utifrån förslaget där idrottsundervisningen sker i idrottshall utanför skolans
egna lokaler.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________
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§ 71
Delegationsärenden
Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret
Bodil Karsvall

BUN 2010.117.002

Utse attestansvarig samt
attestbelopp/
Trossö/Wämö skolområde

BUN 2010.117.002

Utse attestansvarig samt
attestbelopp/
Jämjö skolområde

Barn- och ungdomskontoret
Bodil Karsvall

BUN 2010.117.002

Utse attestansvarig samt
attestbelopp/
förvaltnings-kontoret

Barn- och ungdomskontoret
Bodil Karsvall

BUN 2010.117.002

Utse attestansvarig samt
attestbelopp/
resurs/sjukhusskola/
samordn. Särskola

Barn- och ungdomskontoret
Bodil Karsvall

BUN 2010.175/176.609

Beslut att avslå
framställan att ta del av
allmän handling

Barn- och ungdomskontoret
Bodil Karsvall

BUN 2010.117.002

Utse attestansvarig samt
attestbelopp/
Nättraby skolområde

Barn- och ungdomskontoret
Bodil Karsvall

BUN 2010.117.002

Utse attestansvarig samt
attestbelopp/
Lyckeby skolområde

Barn- och ungdomskontoret
Bodil Karsvall

BUN 2010.117.002

Utse attestansvarig samt
attestbelopp/

Barn- och ungdomskontoret
Bodil Karsvall

Jämjö skolområde

BUN 8 2010/8016

Prövning om en elev ska
tas emot i särskolan

Stöd- och utveckling
Tomas Hall
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forts § 71

BUN 8 2010/8034

Prövning om en elev ska
tas emot i särskolan

Stöd- och utveckling
Tomas Hall

BUN 8 2010.40

Beslut om att elev i
särskola ska gå i grundsärskolan eller
träningsskola

Stöd- och utveckling
Tomas Hall

BUN 1 2010.97

Ledighet för elev fler än
tio dagar (26 dagar)

Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN 2 2010.113.606

Ledighet för elev fler än
tio dagar (20 dagar)

Västra skolområdet Sunnadal
Ulla Ståhl

BUN 2 2010.115.606

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Västra skolområdet
Sunnadal Sven Björkander

BUN 2 2010.116.606

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Västra skolområdet
Sunnadal Sven Björkander

BUN 3 2010.125.611

Ledighet för elev fler än
tio dagar (11 dagar)

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

BUN 3 2010.126.611

Ledighet för elev fler än
tio dagar (11 dagar)

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

BUN 3 2010.165.611

Ledighet för elev fler än
tio dagar (12 dagar)

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

BUN 4 2010.130

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Jämjö skolområde
Lena SandgrenSwartz

BUN 4 2010.157

Ledighet för elev fler än
tio dagar (11 dagar)

Jämjö skolområde
Helen Sollin

BUN 5 2010.230.606

Ledighet för elev fler än
tio dagar (10 dagar)

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN 5 2010.206.606 S

Placering av elev i
särskild undervisningsgr

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN 5 2010.208.608

Timplan för år 6-9

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott
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BUN 5 2010.225.606 S

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN 5 2010.155.606 S

Skolpliktsärende

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN 5 2010.21.616 S

Skolpliktsärende

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN 5 2010.219.606

Ledighet för elev fler än
tio dagar (40 dagar)

Rödeby skolområde
Ulf Ebbesson

Roland Andréasson (S) framför önskemål om att det även redovisas om det är ett
negativt eller positivt beslut som delegaten har fattat.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
_______________
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§ 72
Meddelanden
Kommunstyrelsen

2010.163.291
§ 162
Utbyggnad av grundskolan i Nättraby

Kommunfullmäktige

2009.290.042
§ 114
Delårsrapport per den 30 april 2010

Kommunfullmäktige

2010.227.004
§ 115
Gallrings- och bevarandeplan för lednings- och stöd
processer i Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

2010.226.005
§ 117
Uppdatering av policy för användning av telefon, epost, sociala medier och Internet i Karlskrona
kommuns verksamhet

Skolverket

2010.321.049
Kommunblad med jämförelsetal för huvudmän

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna, informationen
tas till protokollet.
_______________
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§ 73
Kurser och konferenser

-

Rektor och la§en – nya utmaningar i en ny tid
13-14 oktober 2010 i Jönköping
Fyra ledamöter är anmälda:
Patrik Hansson
Roland Andréasson
Ola Svensson
Margareta Olin Mattsson

-

Inbjudan till föreläsning kring hållbart jämställdhetsarbete i kommunen
13 oktober 2010, KKC Gullberna, Oscarsvärn
Gratis
Följande ledamöter är anmälda:
Eva-Britt Dahlström (S)
Siv Holmberg (S)
Eva Henningsson (S)
Helene Gustafsson (S)

Skolinspektionens dag 2010 – inbjudan till konferens
22 november 2010 i Lund, Scandic Star Hotel
Denna kurs är redan fulltecknad.
______________
-
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§ 74
Övrigt
1.

Avskrivet mål i förvaltningsrätten Växjö
Förvaltningschef Bodil Karsvall meddelar barn- och ungdomsnämnden att
mål 84-10 i Förvaltningsrätten i Växjö gällande överklagandet från Tant Grön
är avskrivet från vidare handläggning.
__________________

20 december 2010 1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 20 december 2010
§ 75 Aktuell information
- Information angående kostpolicy
- Redovisning av fritidshemspotten
§ 76 Internbudget 2011
§ 77 Ansökan om godkännande av enskilt familjedaghem – Villa Myskulla
§ 78 Principbeslut gällande lokalbidrag för nyetableringar
§ 79 Utbyggnad av skola i Nättraby
§ 80 Förtydligande av nämndens direktiv till skolhälsovården
§ 81 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
§ 82 Beslut om bidrag 2011 till Tant Grön AB
§ 83 Beslut om bidrag 2011 till Friskolan Svettpärlan
§ 84 Beslut om bidrag 2011 till Galären Utbildningar AB
§ 85 Beslut om bidrag 2011 till Friskolan Piggelinen
§ 86 Beslut om bidrag 2011 till Karlskrona Montessorifriskola
§ 87 Beslut om bidrag 2011 till Bastasjö språkförskola AB
§ 88 Beslut om bidrag 2011 till Karlskrona språkfriskola AB
§ 89 Beslut om bidrag 2011 till Fantasi personalkooperativa förskola
§ 90 Beslut om bidrag 2011 till Ankaret personalkooperativa förskola
§ 91 Beslut om bidrag 2011 till Nätet föräldrakooperativ
§ 92 Beslut om bidrag 2011 till Mariagårdens förskola
§ 93 Beslut om bidrag 2011 till Silvertärnan föräldrakooperativ
§ 94 Beslut om bidrag 2011 till Stumholmen föräldrakooperativ
§ 95 Beslut om bidrag 2011 till Torlyckans personalkooperativ
§ 96 Beslut om bidrag 2011 till Skärgårdens Montessoriförskola
§ 97 Beslut om bidrag 2011 till Skutans föräldrakooperativ
§ 98 Beslut om bidrag 2011 till Stubben föräldrakooperativ
§ 99 Beslut om bidrag 2011 till Lilla Ö
§ 100 Beslut om bidrag 2011 till Ramkullen
§ 101 Beslut angående bidrag 2011 till VillaMyskulla
§ 102 Delegationärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
§ 103 Meddelanden
§ 104 Kurser och konferenser
§ 105 Övrigt

20 december 2010 2

Plats och tid

Gullberna, KKC, lokal Oscarsvärn 1
Måndagen den 20 december 2010 kl 08.30 – 13.25

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Johan Elofsson (M)
Patrik Hansson (S)
Birgitta Gamelius (M) jäv § 92
Anna Ekström (FP) fr o m kl. 08.40 § 76 föredragningen
Pernilla Persson (C) fr o m kl. 09.00 § 76 föredragningen
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Jeanette Pettersson (S) fr o m kl. 08.40 § 76 föredragningen
Eva-Britt Dahlström (S)
Roland Andréasson (S)
Lisbeth Bengtsson (S)
Bo Svensson (S)

Tjänstgörande ersättare

Eva Ottosson (M)
Emina Cejvan (M) § 75 föredragningen
Nicklas Platow (M) § 92
Siv Holmberg (S) § 75 föredragningen
Helene Gustafsson (S)

Ersättare

Emina Cejvan (M) fr o m § 76 föredragningen
Nicklas Platow (M) §§ 75-91 samt §§ 93-105
Siv Holmberg (S) fr o m § 76 föredragningen
Faraj Abu Iseifan (S)
Richard Lundqvist (S)

Tjänstemän

Anja Eklund, t f barn- och ungdomschef
Mats Dahl, verksamhetschef grundskola/fritidshem
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Ewa Bellwalius, controller
Eva Karlsson, nämndsekreterare
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Utses att justera Eva-Britt Dahlström (S)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli tisdagen den 21 december 2010

Justerade paragrafer §§ 75-105
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 20 december är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 21 december
2010.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare
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Akten

§ 75
Aktuell information
1.

Information angående kostpolicy
Kostchef Eva Wrobel presenterar serviceförvaltningens kostpolicy som är
framtagen tillsammans med personal från förskolorna och grundskolorna.
Kostpolicyn innehåller syfte, riktlinjer, livsmedelssäkerhet, inköp och
upphandling, kompetensutveckling miljöaspekter, uppföljning samt ansvar.
Informationen tas till protokollet.

___________
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Akten

BUN.2009.290.042

§ 75 forts
Aktuell information
2.

Redovisning av fritidshemspotten
Verksamhetschef för skola och fritidshem, Mats Dahl, informerar om hur den
en miljon som avsattes under budgetåret 2010 för att stärka kvalitén på
verksamheten i fritidshemmen har använts.
Ett brett spektra av aktiviteter har genomförts, bland annat:








Utflykter med barn och personal
Inköp av utrusning både för utomhus och inomhusbruk
Kulturaktiviteter som dans (Östra Torp) och musikinspelning (Musikugglan)
Studiebesök på fritidshem i andra kommuner
Kompetensutveckling med vikariekostnad, bla rikskonferensen för
fritidspedagoger och äventyrspedagogik.
Utveckling och uppbyggada av Äventyrsfritids (Västar området)

Genomgående är att huvuddelen av fritidshemmen satsat på flera olika
aktiviteter och att både barn och personal deltagit i någon eller flera av valda
aktiviteter.
Valet av aktivitet har gjorts utifrån gemensam planering barn-personal, i
samråd med föräldrar eller inom personalgruppen. Ett flertal fritidshem utgår
ifrån ett starkt behov av att utveckla personalens kompetens med bla ny
kompetens som t ex äventyrspedagogik eller teckenspråk, men också utifrån
behovet av att öka vi-känslan i barn och/eller personalgruppen.
De effekter som redovisas är
 möjligheten till nya aktiviteter,
 ökat samarbete
 stärkt vi-känsla
 möjlighet att utveckla verksamheten utifrån gemensamma ideer
 ökad måluppfyllelse
Effekterna har följts upp genom observationer, samtal och i något fall med
diskussioner och dokumentation av uppnådd kvalitetsförbättring.
Informationen tas till protokollet.
____________
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Staben
A Östbergh
Intendenterna
Rapport
Akten

BUN.2010.508.041

§ 76
Internbudget 2011
Controller Ewa Bellwaldius går igenom budgetförslaget för 2011 med de
justeringar som föreslås efter kommunfullmäktiges beslut om budgetramarna den
15 december 2010.
Sammanträdet ajourneras 15 minuter.
Budgettexten måste justeras då den efter kommunfullmäktiges beslut inte längre
är helt korrekt. Barn- och ungdomsnämndens ledamöter går gemensamt igenom
textmaterialet. Controller Ewa Bellwaldius får i uppdrag att rätta texten i
internbudgeten.
Tilläggsyrkanden
Patrik Hansson (S) presenterar Socialdemokraternas förslag med anledning av
internbudget 2011 barn- och ungdomsnämnden Karlskrona, bilaga 2.
I förslaget finns tio tilläggsattsatser till internbudgeten. Nämnden gör vissa
justeringar i att-satserna som då lyder:
1. att

ge förskolecheferna och rektorerna i respektive ansvarsområde i uppdrag
att till nämnden i mars redovisa om tilldelad budget är tillräcklig för att
klara nationella och lokala uppsatta mål. Förskolecheferna och rektorerna
ska personligen redovisa sina slutsatser för nämnden

2. att

intensifiera arbetet mot kränkande behandling som nämnden tidigare
tagit initiativ till

3. att

nämnden omedelbart på nyåret 2011 påbörjar ett utvecklingsarbete som
tar sikte på att lyfta grundskolan i Karlskrona. Målet ska vara trygga
elever och bättre studieresultat

4. att

representanter för nämnden genomför en studieresa till exvis Haninge
för att inhämta erfarenhet och kunskap i arbetet med att förbättra studieresultaten

5. att

inga avgifter för aktiviteter som ligger inom skolans ram får tas ut från och
med vårterminsstarten 2011
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6. att

nämnden ber barn- och ungdomsförvaltningen utreda möjligheterna att
införa frukost på försök på en eller flera skolor i kommunen.
Utredningen/underlaget presenteras för nämnden under våren 2011

7. att

förvaltningen ser över taxekonstruktionen för deltagande på Säljö barnkoloni för att möjliggöra vistelse för barn från alla samhällsklasser

8. att

inte införa vårdnadsbidrag i Karlskrona

9. att

fastställa SALSApotten till 29 miljoner kronor

10. att

ge förvaltningen i uppdrag att vid nämndens januarisammanträde redovisa
tidplan, ekonomi och placering av nya förskoleenheter samt skolenheterna
i Holmsjö, Tullen och Nättraby samt att därefter månatligen lämna lägesrapport till nämnden.

(Original att-satserna finns i bilaga 2)
Proposition
Ordförande ställer bilfall mot avslag på tilläggsyrkande 1 och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutat avslå tilläggsyrkande 1.
Votering
Votering begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som befaller Patrik
Hanssons tilläggsyrkande röstar ja, den som avslår tilläggsyrkandet röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Thomas Brindefalk-Knutsson (KD),
Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Roland Andréasson (S),
Lisbeth Bengtsson (S), Bo Svensson (S) samt Helene Gustafsson (S).
Följande röstar nej, Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta
Gamelius (M), Anna Ekström (FP), Pernilla Persson (C) samt Eva Ottosson (M).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 6 nej-röster att bifalla
Patrik Hanssons tilläggsyrkande 1.
Proposition
Ordförande ställer bilfall mot avslag på tilläggsyrkande 2 och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutat enligt tilläggsyrkande 2.
Ordförande ställer bilfall mot avslag på tilläggsyrkande 3 och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutat enligt tilläggsyrkande 3.
Ordförande ställer bilfall mot avslag på tilläggsyrkande 4 och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutat enligt tilläggsyrkande 4.
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Ordförande ställer bilfall mot avslag på tilläggsyrkande 5 och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutat enligt tilläggsyrkande 5.
Ordförande ställer bilfall mot avslag på tilläggsyrkande 6 och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutat enligt tilläggsyrkande 6.
Ordförande ställer bilfall mot avslag på tilläggsyrkande 7 och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutat enligt tilläggsyrkande 7.
Ordförande ställer bilfall mot avslag på tilläggsyrkande 8 och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutat enligt tilläggsyrkande 8.
Ordförande ställer bilfall mot avslag på tilläggsyrkande 9 och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutat enligt tilläggsyrkande 9.
Ordförande ställer bilfall mot avslag på tilläggsyrkande 10 och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutat enligt tilläggsyrkande 10.

Uppdrag/Ansvarsområde
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten för barn mellan 1
och 5 år och skolbarnomsorg för barn och ungdom mellan 6 och 12 år som bedrivs i
kommunal regi. Nämnden ansvarar också för den verksamhet som bedrivs i
grundskola år F-9 och grundsärskola. Härutöver bedrivs också vissa
stödverksamheter för de åldersgrupper som nämnden har ansvaret för såsom
allergiförskola, nattomsorg, resursskolor för elever med behov av särskilt stöd och
Säljö barnkoloni (ferievistelse under sommartid). Barn- och ungdomsnämnden är
enligt Hälso- och sjukvårdslagen vårdgivare för den skolhälsovård som är
organiserad i kommunens skolor.
Nämnden har vidare ansvar för beslut om godkännande för och tillsyn av fristående
förskolor och fritidshem samt beviljande av bidrag till dessa. Även yttranden till
Skolverket angående tillstånd för fristående förskoleklasser/skolor och beviljande
av bidrag till dessa samt rätten till insyn i dessa skolors verksamhet ligger inom
nämndens tilldelade ansvarsområde.
Målangivelser
Visions- och inriktningsmål
I Karlskrona ska all verksamhet som rör barn, ungdomar och studerande
kännetecknas av kvalitet, likvärdighet och trygghet. Utbildningen ska utformas i
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och främja lika
rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet.
Förskolans uppdrag att komplettera hemmet ska uttryckas genom att omvårdnad,
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan har liksom skolan också ett
kompensatoriskt uppdrag som innebär att en strävan ska vara att uppväga skillnader
i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen.
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För elever i skolan är målet att de minst ska nå kursplanemålens lägsta nivå. Alla
barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och
sin personliga utveckling. De ska utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas
så långt som möjligt enligt utbildningens mål, så som de formuleras i läroplaner och
kursplaner.
Kunskapsbegreppet ska ges en bred innebörd så att utbildningen i förskolan och
skolan främjar barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa,
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Sådan allsidig
personlig utveckling kan bl.a. handla om utvecklandet av den kreativa förmågan,
lusten att skapa, förmågan att ta initiativ och omsätta idéer till handling.
Förskolan och skolan ska ge varje flicka och pojke lika möjligheter att utveckla sin
fulla potential som människa.
Det övergripande målet för utbildningen stödjer strävan att entreprenörskap ska
löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet.
Verksamhetsmål angivna av kommunfullmäktige:
• Alla barn i kön till förskolan ska ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader
från ansökningsdatum.
Detta mål klarar vi att hålla idag. Dock klarar vi inte alltid att ge en plats i det
område som familjen önskar. Arbetet med att iordningställa platser i de områden
som har störst efterfrågan pågår och kommer att behöva fortsätta framöver för att
möta den geografiska efterfrågan i takt med att nya bostadsområden byggs eller
stora generationsväxlingar sker. En ny förskola startar i Nättraby hösten 2011.
• Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet ska
öka årligen. Långsiktiga målet ska vara 100 %.
Detta är ett mål som kräver extraordinära insatser särskilt med hänsyn till ökade
behörighetskrav för gymnasiestudier 2011. Detta kommer att ta budgetmedel i
anspråk för både organisatoriska förändringar och förstärkt
undervisningskompetens.
• Antalet förskolor/skolor med Grön Flagg ska öka.
• Andelen trygga elever ska öka i de attitydundersökningar som genomförs.
Planerade förändringar och problematik
Hösten 2010 infördes allmän förskola för 3-åringar och 2011 kommer helårseffekt
av detta. Då den allmänna förskolan är avgiftsfri så kommer intäkterna från
föräldraavgiften att minska. För detta har utgått ett statsbidrag som förväntas täcka
intäktsminskningen.
Enligt den av Kommunstyrelsen antagna befolkningsprognosen för Karlskrona
kommun så kommer antalet barn i förskoleåldern att öka något under kommande år.
Befolkningsprognosen anger antalet barn vid respektive års slut. Hur barnantalet
förändras under årets månader finns dock inte i denna prognos. Hur stort behovet av
platser blir är mycket svårt att förutse.
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Faktorer som inverkar är bland annat antalet barn i behov av hela respektive halva
platser (t ex antalet arbetssökande och föräldralediga) samt den totala
nyttjandegraden. (t ex vid vilken ålder barnen börjar, eventuella konsekvenser av
vårdnadsbidraget mm). När det gäller volymerna för förskola och pedagogisk
omsorg innehåller de en ökning i förhållande till prognostiserat utfall 2010 men en
minskning jämfört med grundbudget 2010. Nu ser förvaltningen att prognosen för
2011 kan vara låg i förhållande till det utfall som kommer att bli 2010. Erfarenheten
har visat att förändringar kan ske snabbt. Trycket på förskoleplatser i Trossö ökar
samtidigt som vi ser att det blir svårt att fylla alla platser på förskolor utanför
tätorterna.
Inför 2011 finns det volymökningar inom grundskolan med 120 elever och inom
skolbarnomsorgen med 100 platser. Likaså finns det en volymökning med 5 elever i
särskolan. Eftersom de yngsta skolbarnen ökar, så ser vi också en ökning av antalet
barn i behov av skolbarnomsorg. Antalet elever i grundskolans senare årskurser
fortsätter att minska något under kommande år för att sedan plana ut. Detta
sammantaget gör att vi under kommande år också ser en total ökning av antalet
elever i grundskolan. Elevtillströmningen sker framförallt inom vissa områden.
Detta innebär att förvaltningen måste se över resurser, organisation och
upptagningsområden. I Nättraby och Spandelstorp ser förvaltningen en kraftig
elevökning som gör att det behöver skapas ytterligare skollokaler hösten 2011. Med
tanke på den elevökning som finns i Nättraby har budgeterats för en utökad
lokalkostnad med 0,8 mnkr 2011.
I internbudgeten har vissa budgetjusteringar som gjordes under 2010 vägts in.
Elevbidraget för år 6-9 har justerats med 1 200 kr/elev och elevpengen för
individintegrerade särskolebarn uppgår i förslaget till samma belopp som för en
särskoleelev som går i den reguljära särskolan.
De kommunala skolorna är på fler håll i behov av renovering och upprustning.
Underhållet har varit mycket begränsat under flera år och detta sätter sina spår.
Detta leder till ökade lokalkostnader som är svåra att undvika.
För att minska lokalkostnaderna krävs strukturella förändringar som leder till färre
skolenheter.
Under 2010 är en utredning om fördelningen av lokalkostnaderna genomförd.
Utredningens uppdrag var att renodla alla de kostnader för lokaler som skall tillhöra
respektive förvaltning. Tanken är att rätt lokalkostnader belastar rätt verksamhet
och denna kostnad ligger sedan till grund för fristående verksamheters lokalbidrag.
Detta innebär att förvaltningen har fått förändrade lokalkostnader som ska
ramjusteras. Denna ramjustering beräknas till ca 0,7 mnkr. När det gäller
lokalbidraget förskola ökar det med 421 kr/plats och lokalbidraget skola ökar med
196 kr/plats i förhållande till 2010 års lokalbidrag.
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Budgetbeloppet för öppna förskolans verksamhet kvarstår på samma nivå som
2010, d v s 1,2 mnkr.
Under 2011 kommer ett projekt ”En till en” att starta med inriktningen att på sikt
införskaffa en egen dator till varje elev i år 6-9. Syftet med projektet är att stödja
ökad måluppfyllelse, d v s att alla elever ska nå målen i alla ämnen.
Datorsatsningen ”En till en” ska gälla i någon form även för fristående
verksamheter.
Under 2010 förstärktes budgeten gällande BSB-potten. En utökning gjordes från 4
mnkr till 5,9 mnkr. Trots denna utökning räcker inte pengarna under 2010 och efter
att ha behandlat ansökningarna för vårterminen 2011 tenderar kostnaden för
vårterminen uppgå till drygt 5,5 mnkr. BSB-potten budgeteras till 6,0 mnkr för
2011. Inför höstterminen 2011 kommer kriterierna för att erhålla tilläggsbidrag ses
över.
SALSA-bidraget sänks från 30 mnkr 2010 till 29 mnkr 2011. Detta är nämndens
främsta möjlighet att fördela medel efter behov till skolor och förskolor.
Jämfört med grundbudgeten för 2010 utökas stödet för mindre skolor från 1,6 mnkr
till 2,7 mnkr. Men jämfört med tilläggsbudget för 2010 är glesbygdsbidraget
minskat med 3,8 mnkr, från 6,5 mnkr till 2,7 mnkr. Stödet innebär 1 årsarbetare
lärare/skolenhet (450 tkr) där eleverna understiger 75 elever.
Skolskjutsarna beräknas kosta 0,7 mnkr mer 2011 jämfört med budget 2010.
Driftskostnaderna för Säljö barnkoloni ökar, därför har budgeten utökats med 0,2
mnkr och uppgår i förslaget till 1,0 mnkr. I tilldelad budgetram ingår 0,8 mnkr för
denna verksamhet.
Stödet för nyanlända beräknas ge ett överskott 2010 på grund av att volymerna
minskar. Därför minskas budgeten för detta med 0,5 mnkr och uppgår då till 3,5
mnkr för 2011.
Den förvaltningsgemensamma reserven uppgår i förslaget till 8,0 mnkr, vilket
motsvarar knappt 0,9 % av tilldelad ram.
Den överföring som gjorts till serviceförvaltningen gällande all kosthållning skapar
en extra problematik när förvaltningen inte får kompensation för volymökningar, då
måltidskostnaderna inte är påverkbara.
Inga avgiftshöjningar planeras. De föräldraavgifter som tas ut inom barnomsorgen
är lagreglerade genom maxtaxan och kan inte ändras.
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Nedanstående sammanställning visar en sammanfattning av ovanstående större
förändringar för Barn- och ungdomsförvaltningen mellan grundbudget 2010 och
internbudget 2011. Bilaga 1 visar att Barn- och ungdomsförvaltningen har en
balanserad internbudget efter att ovanstående budgetjusteringar gjorts.
Nedanstående större förändringar finns mellan 2010 och 2011
Ökade volymer fritidshem, 100 platser

3,1 mnkr

Ökade volymer grundskolor, 120 elever

6,2 mnkr

Halvårseffekt skollokaler Nättraby

0,8 mnkr

Minskade volymer förskola, 80 platser
jämfört med grundbudget 2010
Ökade volymer särskolan, 5 elever

- 6,0 mnkr
0,5 mnkr

Höjt elevbidrag 6-9 år, 2 605 elever á 1 200 kr

3,1 mnkr

Ökad BSB-pott, 2010 4 mnkr och 2011 6 mnkr

2,0 mnkr

Minskad pott SALSA, 2010 30 mnkr och
2011 29 mnkr
Höjt elevbidrag integrerade särskolebarn

- 1,0 mnkr
0,5 mnkr

Ökat glesbygdsstöd, 2010 1,6 mnkr och
2011 2,7 mnkr
Avgifter

1,1 mnkr

Skolskjutsar

0,7 mnkr

Stöd till nyanlända
Ökad förvaltningsgemensam reserv

0,7 mnkr

- 0,5 mnkr
3,9 mnkr

Bilagor:
Internbudget 2011, bilaga 1
Socialdemokraternas förslag med anledning av internbudget 2011 barn- och
Ungdomsnämnden Karlskrona, bilaga 2
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att godkänna internbudget för 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att godkänna internbudet för 2011
2. att ge förskolecheferna och rektorerna i respektive ansvarsområde i uppdrag
att till nämnden i mars redovisa om tilldelad budget är tillräcklig för att
klara nationella och lokala uppsatta mål. Förskolecheferna och rektorerna
ska personligen redovisa sina slutsatser för nämnden
3. att intensifiera arbetet mot kränkande behandling som nämnden tidigare
tagit initiativ till
4. att nämnden omedelbart på nyåret 2011 påbörjar ett utvecklingsarbete som
tar sikte på att lyfta grundskolan i Karlskrona. Målet ska vara trygga
elever och bättre studieresultat
5. att representanter för nämnden genomför en studieresa till exvis Haninge
för att inhämta erfarenhet och kunskap i arbetet med att förbättra studieresultaten
6. att inga avgifter för aktiviteter som ligger inom skolans ram får tas ut från och
med vårterminsstarten 2011
7. att nämnden ber barn- och ungdomsförvaltningen utreda möjligheterna att
införa frukost på försök på en eller flera skolor i kommunen.
Utredningen/underlaget presenteras för nämnden under våren 2011
8. att förvaltningen ser över taxekonstruktionen för deltagande på Säljö barnkoloni för att möjliggöra vistelse för barn från alla samhällsklasser
9. att inte införa vårdnadsbidrag i Karlskrona
10. att fastställa SALSA-potten till 29 miljoner kronor
11. att ge förvaltningen i uppdrag att vid nämndens januarisammanträde redovisa
tidplan, ekonomi och placering av nya förskoleenheter samt skolenheterna
i Holmsjö, Tullen och Nättraby samt att därefter månatligen lämna lägesrapport till nämnden.
________________
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A-C Gustafsson
A Ottosson
Akten

BUN.2010.207.630

§ 77
Ansökan om godkännande av enskilt familjedaghem – Villa Myskulla
Ärendet var uppe på arbetsutskottet den 14 oktober 2010. Arbetsutskottet önskade
då ett förtydligande i ärendet där det ska framgå att Villa Myskulla endast har
dagsomsorg.
Anna-Carin Gustafsson ansöker om att få starta enskild pedagogisk omsorg i form
av familjedaghem i Torskors. Hon och hennes man har två barn som är 3 och 1 år.
Familjen bor i ett enfamiljshus med tillhörande stor trädgård. Anna-Carin är beredd
att starta verksamheten i december 2010. Familjedaghemmet ska bedrivas som
Villa Myskulla; enskild näringsidkare.
Anna-Carins ansökan omfattade från början förutom verksamhet under dagtid även
kvällar och nätter. Inför den slutliga handläggningen av ärendet har hon bestämt sig
för att enbart ta emot barn under dagtid.
Sammanfattning av ansökan
Anna-Carin Gustafsson är sjuksköterska. Hennes erfarenhet av barn är bl.a. från
arbete som timvikarie på olika förskolor under tiden hon utbildade sig. Hon har
också erfarenhet av barn i sitt arbete som sjuksköterska samt av egna och syskons
barn.
I ansökan beskrivs hur verksamheten ska utformas med rutiner för måltider och vila
samt lekar och aktiviteter. Barnens egna val av lekar ska kompletteras med lek
under strukturerade former. En stor trädgård finns samt närhet till skog. Barnen
kommer att ha tillgång till miljöer och material för olika sorter lek. De ska
involveras i vardagliga sysslor, som ger naturliga tillfällen till lärande, och som gör
att barnen känner sig behövda och viktiga.
Vidare beskriver Anna-Carin hur samarbetet med föräldrarna ska utformas. Under
inskolningen ska föräldrarna få information om rutiner och planering samt
möjlighet att få svar på frågor de har. Stor vikt ska läggas i mötena vid hämtning
och lämning av barnen. Föräldrarna ska inbjudas till föräldramöte och erbjudas
utvecklingssamtal minst en gång om året.
Barnen ska involveras i miljöarbetet t.ex. i den dagliga källsorteringen. Nylagad,
god och näringsriktig mat ska serveras och barnen ska kunna vara delaktiga vid
tillagningen.
Deltagande i aktiviteter utanför familjedaghemmet kommer att ske t.ex. genom att
delta i den årliga sjörövarkonserten i Karlskrona samt att gå på teater i
Wämöparken.
Checklista, arbetsplan, F-skattsedel, utdrag ur belastningsregistret med flera
handlingar som begärts in har lämnats.
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Representanter från förvaltningen har gjort besök i hemmet, som bedöms svara väl
mot de krav som ställs vad gäller både innemiljö och miljön ute.
Bidrag
Bidrag utbetalas för barn som är berättigade till förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg enligt skollagen 2a kapitel 1, 6 - 6 b §§. Den enskilda
dagbarnvårdaren ansvarar för att barn som placeras i familjedaghemmet är
berättigade till plats samt för all administration kring barns rekrytering och
placering, avgifter, information till föräldrarna m.m.
Placerade barn i familjedaghemmet ska vara inskrivna genom särskild
överenskommelse mellan dagbarnvårdaren och vårdnadshavarna. För att bidrag ska
lämnas till enskilt familjedaghem ska dagbarnvårdaren lämna uppgifter om
placerade barn, samt egna barns omsorgsbehov till barn- och
ungdomsförvaltningen. Dagbarnvårdaren betalar avgift för egna barn, som får
räknas in i barngruppen med högst 2,75 platser. Familjedaghemmet måste ta emot
andra barn motsvarande minst lika många platser som de egna barnen utgör. Bidrag
betalas ut för högst 5,5 platser.
Utbetalning av bidrag görs för innevarande månad och utifrån de redovisningar som
dagbarnvårdaren ska lämna till barn- och ungdomsförvaltningen. Av
redovisningarna ska framgå barnens åldrar, antal omsorgstimmar samt vid
nyplaceringar kopia av placeringsöverenskommelse mellan familjedaghemmet och
vårdnadshavare.
Bedömning av ansökan
Anna-Carin Gustafssons ansökan om att starta enskild pedagogisk omsorg i form av
familjedaghem bedöms svara mot de krav som ställs i skollagen.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att bevilja ansökan om godkännande för enskild pedagogisk omsorg i form av
familjedaghem från Anna-Carin Gustafsson; Villa Myskulla (Skollagen 2 a kap
13 §),
att bevilja bidrag till Villa Myskulla utifrån gällande platsbegrepp och
resursfördelningssystem (Skollagen 2 a kap. 17 och 17 a §§), samt
att godkännandet avser pedagogisk omsorg under dagtid.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_________________
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Enskilda vht
Friskolor
A Eklund
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.326.042

§78
Principbeslut gällande lokalbidrag för befintliga samt nyetablering av
fristående verksamheter
Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2009 har det fastställts att
lokalbidrag för alla fristående verksamheter skall motsvara kommunens
genomsnittliga kostnad för motsvarande verksamhet. I en komplettering av
bidragsvillkor fattade riksdagen beslut den 3 juni 2010 om att det kan finnas skäl att
frångå kommunens genomsnittliga lokalkostnad för att kunna ersätta nyetablerade
verksamheter med mer än genomsnittet. Beloppet får dock inte överstiga faktisk
kostnad.
SKL har i ett cirkulär 10:50 uppmanat kommunerna att fastställa principer för vilka
nyetableringar som kan få en högre ersättning, hur stor ersättningen ska vara och
under hur lång tid som extra ersättning skall gälla. Därmed får den fristående
anordnaren tydliga planeringsförutsättningar.
Med anledning av detta har förvaltningen tagit fram ett förslag som presenterats för
barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott som ett diskussionsunderlag. Detta
diskussionsunderlag har också presenterats för kommunens fristående aktörer på en
gemensam träff den 26 augusti 2010. Alla berörda fristående har uppmanats att
komma in med synpunkter. Två olika synpunkter har inkommit och dessa har
överlämnats till arbetsutskottet.
Regelverket presenteras i särskild bilaga. Förslaget har delats upp i två olika
beroende på om det gäller nyetablering från den 1 januari 2011 eller om
etableringen skett före den 1 januari 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att godkänna föreslaget regelverk enligt bilaga 1 gällande förhöjt lokalbidrag vid
fristående nyetablering.
att godkänna föreslaget regelverk gällande förhöjt lokalbidrag vid fristående
nyetablering tills annat beslut fattas.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Patrik Hansson (S) , Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Roland
Andréasson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Bo Svensson (S) samt Helene Gustafsson
(S) deltar ej i beslutet.
______________
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Tekniska nämnden
Berörda rektorer
M Dahl
Akten

BUN.2010.163.291

§ 79
Utbyggnad av skola i Nättraby
Bakgrund
Elevantalet på Nättrabyskolan närmar sig det maximala antalet elever som skolan
orka bära. Orsaken är stora elevkullar och på grund av att Nättraby har expanderat.
Nybyggnationen är hög och säljs villor i området så är det ofta en barnfamilj som
flyttar in. I kommunens översiktsplan som sträcker sig fram till 2030 konstateras att
utvecklingen av Nättraby har varit kraftig. I samma plan föreslås en förtätning med
bebyggelse framförallt relativt centralt i samhället. Det finns en brist på
bostadsrätter och mindre hus. I planen föreslås Nättraby samhälle kompletteras med
cirka 400 nya bostäder inom planperioden.
Fklass
elever
födda
år
Läsår
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2003
09/10
84
65
63
55
75
54
46
59
62
62
625

2004
10/11
115
84
65
63
55
75
74
46
59
62
698

2005
11/12
106
115
84
65
63
55
96
74
46
59
763

2006
12/13
117
106
115
84
65
63
72
96
74
46
838

2007
13/14
74
117
106
115
84
65
80
72
96
74
883

2008
14/15
92
74
117
106
115
84
83
80
72
96
919

15/16
70*
92
74
117
106
115
106
83
80
72
915

16/17
70*
70*
92
74
117
106
146
106
83
80
944

17/18
70*
70*
70*
92
74
117
127
146
106
83
955

18/19
70*
70*
70*
70*
92
74
134
127
146
106
959

19/20
70*
70*
70*
70*
70*
92
89
134
127
146
938

Elever till och med 2003 är faktiskt antal på skolan den 9 juni 2009 (exkl.friskolor).
Barn födda 2004 och framåt är antal barn födda i området.
Från och med åk 6 tillkommer Hasslöskolans elever.
Elever som är på friskolor eller andra skolor men tillhör Nättraby är inte
medräknade (enligt statistik 9 juni 2009).
Förslag
Läsåret 2011/2012 klarar inte nuvarande skolenhet att bära de ökade elevtalen
längre.
I detta första akuta läge kan en förhyrd modul vara en lösning. Den föreslås
placeras på nuvarande skoltomt. Modulen behöver innehålla 4
basutrymmen/klassrum med fritidshem.
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Läsåret 2012/2013 bör en kompletterande skolenhet för ca 200-250 elever stå klar.
Den nya enheten bör vara byggd efter de principer som gäller på dagens
Nättrabyskola det vill säga en stor flexibilitet eftersom de stora elevgrupperna
kommer vandra genom F-9 verksamhet. Lokalerna ska kunna användas av både
yngre och äldre årskurser samt fritidshem. De flexibla lokalerna kan om utrymme
eventuellt finns innehålla förskola då behovet av förskoleplatser i Nättraby är stort.
De förhyrda modulerna avvecklas i samband med att ny skolenhet står klar.
Nättrabyskolan har svårt att klara de stora elevkullar som kommer de närmaste åren
och då har man redan optimerat och använder dagens lokaler maximalt. Det kan bli
svårt att klara trycket på idrottshallar och specialsalar. En noggrann bedömning av
ett ökat behov kring mat, special och gymnastik salar tas med i kommande
förstudie.
Eftersom nuvarande skoltomt är begränsad av omkringliggande villor och den
skolgårdsyta som finns redan idag inte är optimal vid en permanent nybyggnation
är det prioritet att hitta en tomtyta så nära dagens skola som möjligt. Detta är viktigt
både för att hålla ihop verksamheten pedagogiskt och organisatoriskt.
Närhetsprincipen är också viktig för tillgång till bibliotek, matsal och idrottshall
med mera.
Det är viktigt att den nya skolenheten ses som en sammanhållen verksamhet i ett
F-9 perspektiv tillsammans med Nättrabyskolan och att det finns en gemensam
ledning.
Den tomtyta som är mest intressant är Fortifikationsverkets tomt på Skolvägen.
Denna tomt har en fördel med närheten till Nättrabyskolan.
De förslag på alternativa placeringar är Villa Fehr tomten där det finns möjlighet att
bygga men det känns som ett sämre alternativ då den ligger något längre ifrån
Nättrabyskolan och miljön vid en större väg är inte är optimal.
Det finns också en viss möjlighet att bygga till Nättraby skolan på egna tomten men
skolgården på Nättrabyskolan har under åren krympt till ett minimum för de elevtal
som finns idag så stor försiktighet bör iakttas.
Det kan också finnas ytterligare alternativ i närområdet som bör undersökas i
samband med förprojektering.
Ekonomi
Investeringskostnaderna för en ny skolenhet finns avsatta i förslaget till KS,
investeringsbudget 2011-2015.
2011 finns också avsatta medel i investeringsbudget 2011-2015 för
iordningställande av skolmodul.
Kostnad för hyra av skolmodul vid 1-års kontrakt: 1 548 800 kr.
Inventarier kostnader på 250 000 kr till tillkommer.
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Ärendegång
Barn- och ungdomsförvaltningen hade ärendet uppe för behandling den 26 maj
2010, § 50 och beslutade då att hemställa hos tekniska nämnden att uppdrag åt
tekniska förvaltningen att förhyra skolmoduler på Nättrabyskolan inför läsåret
2011/2012 samt att tekniska nämnden genomför en förstudie för etablering av ny
skolenhet på Skolvägen i Nättraby inför läsåret 2010/2013.
Samtidigt begärdes det hos kommunstyrelsen att medel för driftskostnaderna för
skolmodul med 1 548 000/år (för 2011 halv årskostnad) samt inventarier för 250,0
avsätts i 2011 års budget.
Tekniska förvaltningen har väntat med att vidta några åtgärder i avvaktan på att
budgetberedningen skulle avslutas. Barn- och ungdomsnämndens förvaltningschef
har varit kallad till budgetberedningen för att föredra ärendet.
Det är nu bråttom med att få till grundarbeten och förhyrning av skolmoduler inför
kommande läsår. På barn- och ungdomsnämndens extra arbetsutskott den
10 november 2010, § 70 togs frågan upp och besked gavs till tekniska förvaltningen
att modulerna skall beställas och att de kommer att bli en tillfällig lösning i
avvaktan på ny skolenhet i området.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att förhyrning av skolmoduler enligt förslag som placeras på Nättrabyskolans
skoltomt och ses som en tillfällig lösning i avvaktan på en ny skolenhet i
området,
2. att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
skyndsamt genomföra en förstudie för etablering av ny skolenhet i Nättraby
inför läsåret 2012/2013, enheten ska utformas på ett sätt som möjliggör
framtida användning som förskola,
3. att vid varje nyetablering av kommunala förskole- och skollokaler ska
möjligheten att förändra lokalerna till skol- eller förskolelokal prioriteras.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Socialstyrelsen
A Eklund
Akten

BUN.2010.99.106

§ 80
Förtydligande av nämndens direktiv till skolhälsovården
Bakgrund
Socialstyrelsen genomförde tillsynsbesök i Karlskrona kommuns skolhälsovård
under hösten 2009 avseende barns och ungdomars psykiska hälsa.
Socialstyrelsen har vid tillsynen inte konstaterat några brister av betydelse för
patientsäkerheten. Däremot saknas ett uppdrag från vårdgivaren beträffande
ansvaret för att arbeta med barns och ungdomars psykiska hälsa.
Frågan har delgetts Barn och ungdomsnämnden i mars 2010, med redovisning av
det svar som skickats till Socialstyrelsen, med anledning av deras tillsynsbeslut.
Socialstyrelsens beslut:
Socialstyrelsen begär att Barn och ungdomsnämnden inkommer med förtydligande
om det uppdrag som givits till skolhälsovården i kommunens grundskolor, inom
området barns och ungdomars psykiska hälsa.
Det har nu kommit en begäran om att den inkomna redovisningen behöver
förtydligas och att det ska framgå vilket uppdrag och direktiv som barn- och
ungdomsnämnden ger skolhälsovården i kommunens grundskolor.
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HLS) 10§ och 22§ regleras kommunens ansvar
för hälso- och sjukvården. Och Socialstyrelsens författningssamling SOSFS
2005:12 (Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården)
definieras att vårdgivaren i kommunen är den nämnd som avses i HLS 10 och 22§
Åtgärd
I verksamhetsplan för skolhälsovården ”God och säker skolhälsovård” (bilaga 1)
framgår vilken lagstiftning som åvilar skolhälsovården att följa, samt hur ansvaret
inom Barn och ungdomsförvaltningen är organiserat. I planen finns även
kommunala mål för verksamheten.
Barn och ungdomsnämnden förtydligar med verksamhetsplanen vilket uppdrag
skolhälsovården har i kommunens förskoleklasser, grundskolor och särskolor.
Det ska för dessa verksamheter finnas en samlad elevhälsa som främst ska vara
förebyggande och hälsofrämjande och ska verka för att den pedagogiska
verksamheten ska anpassas till alla elever,
d v s att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar att nå de mål för
utbildningen som finns uttryckta i kursplaner, läroplan och övriga styrdokument
som avser skolans verksamheter.

20 december 2010 21

forts § 80
Detta innebär att elevhälsan som verksamhet i första hand ska ha ett
helhetsperspektiv, det vill säga ett samlat ansvar för en fortlöpande utveckling och
utvärdering av dels miljöfaktorer (fysiska och psykiska) och dels pedagogiska
strategier och metoder. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser.
Ett mycket viktigt område i det förebyggande arbetet berör barns- och ungdomars
psykiska hälsa. Att tidigt uppmärksamma oroande tecken på psykisk ohälsa, som
kan yttra sig i bristande skolgång, aggressivitet, depression eller relationsproblem är
av stor betydelse för att hälsofrämjande insatser ska erbjudas i syfte att stödja
individens utveckling.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
att fastställa verksamhetsplan för skolhälsovården ”God och säker skolhälsovård”
2010 – 2012.
att som vårdgivare och huvudman uppdra till förvaltningens skolhälsovård att i
enlighet med nationella och kommunala styrdokument arbeta förebyggande
med barns och ungdomars halsa, samt i förekommande fall arbeta aktivt med
andra verksamheter som möter barn och unga.
att uppdra till verksamhetschefen för förvaltningens skolhälsovård att årligen
redovisa resultaten utifrån målen i skolhälsovårdens verksamhetsplan.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________
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Kommunstyrelsen
Staben
A Östbergh
Intendenterna
Akten

BUN.2009.290.042

§ 81
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning
Controller Ewa Bellwaldius redogör för ärendet.
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande delårsrapport per den
31 oktober 2010.
Nettoanslag
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 931,3 mnkr efter att
kommunfullmäktige tillfört ytterligare 5,1 mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per den 31 oktober 2010 uppgår
till 748,4 mnkr, att jämföra med budgeterat utfall 761,6 mnkr, en avvikelse med
+ 13,3 mnkr.
Prognos
Prognostiserat utfall per den 31 december 2010 beräknas totalt till +- 0. Efter att
förvaltningen tillskjutits ytterligare budgetmedel från kommunfullmäktige och efter
de åtgärder som vidtogs i samband med delårsbokslutet den 30 april 2010
prognostiseras inte med någon budgetavvikelse för 2010.
Investeringsredovisning
Av årets totala investeringsbudget på 7,1 mkr inkl 1,3 mkr från 2009 har hittills
förbrukats 3,2 mnkr. Men bedömningen idag är att hela investeringsanslaget
kommer att ha förbrukats vid årets slut.
Måluppfyllelserapportering
I budgeten för 2010 finns följande verksamhetsmål för barn- och ungdomsnämndens verksamhet:
• Alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader
från ansökningsdatum.
Målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall ha fått en
plats sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum klarar nämnden av att
hålla vid avstämningstidpunkten 31 oktober.
• Andel elever i årskurs 9, som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall
öka och uppgå till minst genomsnittet i gruppen större städer. För 2010 är målet 94
%. Långsiktiga målet skall vara 100 %.
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I samband med vårterminens slut var det totalt 7,6 procent av kommunens elever i
åk 9 som saknade betyg i behörighetsgivande ämnen till gymnasiet. Detta innebär
att 92,4 % var behöriga till fortsatta studier på gymnasiet. Målet för 2010 är 94 %
vilket idag inte bedöms möjligt att uppnå inom dagens tilldelade budgetram.
Om förvaltningen ska nå målet 94 %, som motsvarar det bästa i landet, krävs en
riktad satsning som innebär att grundskolan ges utökade förutsättningar.
Personaluppföljning
Personalnyckeltal redovisas på separat dokument från personalenheten.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att godkänna delårsrapport per den 31 oktober 2010 och att överlämna densamma
till kommunstyrelsen.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden att besluta enligt
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________
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Tant Grön AB
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.487.043

§ 82
Beslut om bidrag 2011 till Tant Grön AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Tant Grön AB i
Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp:
73 333 kr
32 535 kr
24 403 kr
11 390 kr
38 045 kr
47 071 kr
57 242 kr

Lokalbidrag
15 446 kr
0 kr
0 kr
0 kr
15 686 kr
15 686 kr
15 686 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Tant Grön Kättilsmåla
Tant Grön Skärfva
Tant Grön Karlskrona
Musikugglan

Bidrag 2011
68 270 kr
11 742 kr
22 162 kr
429 563 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av
detta bidrag för 2011.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade om extra lokalbidrag 2010 till fristående
förskolor. Dessa bidrag för 2011 kommer att behandlas separat efter inkommen
ansökan.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1.

att Tant Grön AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011

2.

att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om
SALSA- bidrag att fattas i januari 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________
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Friskolan Svettpärlan
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.488.043

§ 83
Beslut om bidrag 2011 till Friskolan Svettpärlan
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Friskolan Svettpärlan
i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp:
32 535 kr
24 403 kr
11 390 kr
38 045 kr
47 071 kr
57 242 kr

Lokalbidrag
0 kr
0 kr
0 kr
15 686 kr
15 686 kr
15 686 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Friskolan Svettpärlan

Bidrag 2011
279 220 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av
detta bidrag för 2011.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1.

att Friskolan Svettpärlan beviljas ovanstående bidrag för år 2011

2.

att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om
SALSA- bidrag att fattas i januari 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
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Galären Utbildningar AB
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.489.043

§ 84
Beslut om bidrag 2011 till Galären Utbildningar AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Galären utbildningar
AB i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Grundbelopp:
11 390 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats
47 071 kr
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9
57 242 kr
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Friskolan Galären
Friskolan Galären Rosenholm

Lokalbidrag
0 kr
15 686 kr
15 686 kr

Bidrag 2011
158 242 kr
356 174 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av
detta bidrag för 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1.

att Galären utbildningar AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011

2.

att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om
SALSA- bidrag att fattas i januari 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________
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Friskolan Piggelinen
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.490.043

§ 85
Beslut om bidrag 2011 till Friskolan Piggelinen
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Friskolan Piggelinen i
Karlskrona till nedanstående belopp:
Grundbelopp:
32 535 kr
24 403 kr
11 390 kr
38 045 kr
47 071 kr
57 252 kr

Verksamhet Fristående fritidshem
år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Friskolan Piggelinen

Lokalbidrag
0 kr
0 kr
0 kr
15 686 kr
15 686 kr
15 686 kr

Bidrag 2011
241 978 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av
detta bidrag för 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Friskolan Piggelinen beviljas ovanstående bidrag för år 2011
2.

att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om
SALSA- bidrag att fattas i januari 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
________________

20 december 2010 30

K-na Montessorifriskola
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.491.043

§ 86
Beslut om bidrag 2011 till Karlskrona Montessorifriskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Karlskrona
Montessorifriskola i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Grundbelopp:
Fristående fritidshem år F-1, plats
32 535 kr
Fristående fritidshem år 2-3, plats
24 403 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats
11 390 kr
Friskola förskoleklass
38 045 kr
Friskola år 1-5
47 071 kr
Friskola år 6-9
57 242 kr
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Montessorifriskolan

Lokalbidrag
0 kr
0 kr
0 kr
15 686 kr
15 686 kr
15 686 kr

Bidrag 2011
285 563 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av
detta bidrag för 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Karlskrona Montessorifriskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011
2.

att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om
SALSA- bidrag att fattas i januari 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________

20 december 2010 31

Bastasjö språkskola AB
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.492.043

§ 87
Beslut om bidrag 2011 till Bastasjö språkförskola AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Bastasjö
språkförskola AB till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp:
73 333 kr

Lokalbidrag
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Bastasjö språkförskola AB

Bidrag 2011
45 135 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av
detta bidrag för 2011.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade om extra lokalbidrag 2010 till fristående
förskolor. Dessa bidrag för 2011 kommer att behandlas separat efter inkommen
ansökan.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Bastasjö språkförskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011
2.

att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om
SALSA- bidrag att fattas i januari 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________

20 december 2010 32

K-na språkfriskolan AB
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.493.043

§ 88
Beslut om bidrag 2011 till Karlskrona språkfriskola AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Karlskrona
språkfriskola AB till nedanstående belopp:
Verksamhet
Grundbelopp:
Fristående fritidshem år F-1, plats
32 535 kr
Fristående fritidshem år 2-3, plats
24 403 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats
11 390 kr
Friskola förskoleklass
38 045 kr
Friskola år 1-5
47 071 kr
Friskola år 6-9
57 242 kr
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Karlskrona språkfriskola AB

Lokalbidrag
0 kr
0 kr
0 kr
15 686 kr
15 686 kr
15 686 kr

Bidrag 2011
12 733 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av
detta bidrag för 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Karlskrona språkfriskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011
2.

att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om
SALSA- bidrag att fattas i januari 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2010 33

Fantasi personalkoop. förskola
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.494.043

§ 89
Beslut om bidrag 2011 till Fantasi personalkooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Fantasi
personalkooperativa förskola i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp:
73 333 kr

Lokalbidrag
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Fantasi personalkooperativa
förskola

Bidrag 2011
18 188 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av
detta bidrag för 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1.

att Fantasi personalkooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011

2.

att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om
SALSA- bidrag att fattas i januari 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
________________

20 december 2010 34

Ankaret personalkoop. förskola
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.495.043

§ 90
Beslut om bidrag 2011 till Ankaret personalkooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Ankaret
personalkooperativa förskola till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp:
73 333 kr

Lokalbidrag
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Ankaret personalkooperativa
förskola

Bidrag 2011
7 637 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av
detta bidrag för 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1.

att Ankaret personalkooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011

2.

att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om
SALSA- bidrag att fattas i januari 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2010 35

Nätets föräldrakoop. förskola
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.496.043

§ 91
Beslut om bidrag 2011 till Nätets föräldrakooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Nätets
föräldrakooperativa förskola i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp:
73 333 kr

Lokalbidrag
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Nätets föräldrakooperativa förskola

Bidrag 2011
20 517 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av
detta bidrag för 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1.

att Nätets föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011

2.

att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om
SALSA- bidrag att fattas i januari 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

20 december 2010 36

Mariagårdens förskola
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.497.043

§ 92
Beslut om bidrag 2011 till Mariagårdens förskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Mariagårdens förskola
i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp:
73 333 kr

Lokalbidrag
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Mariagårdens förskola

Bidrag 2011
54 402 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av
detta bidrag för 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Mariagårdens förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011
2.

att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om
SALSA- bidrag att fattas i januari 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
På grund av jäv deltar inte Birgitta Gamelius (M) i handläggningen.

20 december 2010 37

Silvertärnan föräldrakooperativ
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.498.043

§ 93
Beslut om bidrag 2011 till Silvertärnan föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Silvertärnan
föräldrakooperativ i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Grundbelopp:
Fristående förskola, plats
73 333 kr
Fristående fritidshem år F-1, plats
32 535 kr
Fristående fritidshem år 2-3, plats
24 403 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats
11 390 kr
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Silvertärnan föräldrakooperativ

Lokalbidrag
15 446 kr
0 kr
0 kr

Bidrag 2011
17 781 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av
detta bidrag för 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1.

att Silvertärnan föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011

2.

att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om
SALSA- bidrag att fattas i januari 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________

20 december 2010 38

Stumholmen föräldrakooperativ
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.499.043

§ 94
Beslut om bidrag 2011 till Stumholmen föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Stumholmen
föräldrakooperativ i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp:
73 333 kr

Lokalbidrag
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Stumholmen föräldrakooperativ

Bidrag 2011
12 963 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av
detta bidrag för 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1.

att Stumholmen föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011

2.

att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om
SALSA- bidrag att fattas i januari 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2010 39

Torlyckans personalkooperativ
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.500.043

§ 95
Beslut om bidrag 2011 till Torlyckans personalkooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Torlyckans
personalkooperativ i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Grundbelopp:
Fristående förskola, plats
73 333 kr
Fristående fritidshem år F-1, plats
32 535 kr
Fristående fritidshem år 2-3, plats
24 403 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats
11 390 kr
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Torlyckans personalkooperativ

Lokalbidrag
15 446 kr
0 kr
0 kr
0 kr

Bidrag 2011
34 306 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av
detta bidrag för 2011.
Tjänstemannabeslut
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1.

att Torlyckans personalkooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011

2.

att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om
SALSA- bidrag att fattas i januari 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2010 40

Skärgårdens Montessoriförskola
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.501.043

§ 96
Beslut om bidrag 2011 till Skärgårdens Montessoriförskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Skärgårdens
Montessoriförskola i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp:
73 333 kr

Lokalbidrag
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Skärgårdens Montessoriförskola

Bidrag 2011
22 959 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av
detta bidrag för 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1.

att Skärgårdens Montessoriförskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011

2.

att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om
SALSA- bidrag att fattas i januari 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________

20 december 2010 41

Skutans föräldrakooperativ
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.502.043

§ 97
Beslut om bidrag 2011 till Skutans föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Skutans
föräldrakooperativ i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp:
73 333 kr

Lokalbidrag
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Skutans föräldrakooperativ

Bidrag 2011
29 754 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av
detta bidrag för 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1.

att Skutans föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011

2.

att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om
SALSA- bidrag att fattas i januari 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
________________
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Stubbens föräldrakooperativ
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.503.043

§ 98
Beslut om bidrag 2011 till Stubbens föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Stubben
föräldrakooperativ i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Grundbelopp:
Fristående förskola, plats
73 333 kr
Fristående fritidshem år F-1, plats
32 535 kr
Fristående fritidshem år 2-3, plats
24 403 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats
11 390 kr
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Stubben föräldrakooperativ

Lokalbidrag
15 446kr
0 kr
0 kr
0 kr

Bidrag 2011
14 930 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av
detta bidrag för 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Stubben föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011
2.

att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om
SALSA- bidrag att fattas i januari 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________
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Lilla Ö
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.504.043

§ 99
Beslut om bidrag 2011 till Lilla Ö
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Lilla Ö till
nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående Pedagogisk omsorg,
plats

Grundbelopp:
71 909 kr

Lokalbidrag
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Lilla Ö

Bidrag 2011
18 007 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av
detta bidrag för 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1.

att Lilla Ö beviljas ovanstående bidrag för år 2011

2.

att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om
SALSA- bidrag att fattas i januari 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Ramkullen
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.505.043

§ 100
Beslut om bidrag 2011 till Ramkullen
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Lilla Ö till
nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående Pedagogisk omsorg,
plats

Grundbelopp:
71 909 kr

Lokalbidrag
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Lilla Ö

Bidrag 2011
18 007 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av
detta bidrag för 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1.

att Lilla Ö beviljas ovanstående bidrag för år 2011

2.

att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om
SALSA- bidrag att fattas i januari 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_________________
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Villa Muskulla
E Bellwaldius
Akten

BUN.2010.506.043

§ 101
Beslut om bidrag 2011 till Villa Myskulla
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen.
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Villa Myskulla till
nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående Pedagogisk omsorg,
plats

Grundbelopp:
71 909 kr

Lokalbidrag
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Villa Myskulla

Bidrag 2011
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av
detta bidrag för 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Villa Myskulla beviljas ovanstående bidrag för år 2011
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_________________
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BUN.2010.151.002

§ 102 Delegationsärenden
Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret
Bodil Karsvall

BUN
2010.117.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
Lyckeby skolomr

BUN
2010.117.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
Rödeby skolomr

Barn- och ungdomskontoret
Bodil Karsvall

BUN
2010.117.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
Jämjö skolomr

Barn- och ungdomskontoret
Bodil Karsvall

BUN
2010.117.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
Rödeby skolomr

Barn- och ungdomskontoret
Bodil Karsvall

BUN
2010.117.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
Trossö/Wämö

Barn- och ungdomskontoret
Bodil Karsvall

BUN
2010.117.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
Trossö/Wämö

Barn- och ungdomskontoret
Bodil Karsvall

BUN
2010.117.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
Nättraby

Barn- och ungdomskontoret
Bodil Karsvall
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Fort § 101
BUN
2010.117.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
Trossö/Wämö

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2010.117.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
Nättraby

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2010.117.002

Utse attestAnsvarig/ersättare
samt attestbelopp
förvaltningskontor

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2010.478.608

Läsårets- och lovdagarnas för-

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

läggning 2011/2012

BUN
2009.252.214

Yttrande i planärenden Säby 4:14
Trummenäs

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2010.221.214

Yttrande i planärenden
Gullbernahult 1

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2010.325.214

Yttrande i planärenden Västra
Nättraby 6:94,
Samrådsskedet

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2010.347.214

Yttrande i planärenden
Stärkelsen 2
vid Lyckebyån

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2010.345.210

Yttrande i planärenden Fäjö 2

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2010.222S.609

Dispens för fler
timmar på fritidshem

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson
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BUN
2010.477.609

Dispens från
1-årsregeln vid
Placering i fskl.vht

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN 1
2010.174.609

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(15 dagar)
Beviljad av rektor

Trossö skolområde
Anna-Lena Vial

BUN 1
2010.120.609

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN 2
2010.116.606

Beslut om anpassad
studiegång för
elev

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN 2
2010.154.606

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN 2
2010.172S.606

Beslut om anpassad
studiegång för elev

BUN 2
2010.115.606

Beslut om
anpassad
studiegång för
elev

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander
Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN 2
2010.113.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(20 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Sunnadal
Ulla Ståhl

BUN 2
2010.118.606

Beslut om
anpassad
studiegång för
elev

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN 2
2010.129.606

Beslut om
anpassad
studiegång för
elev

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander
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BUN 2
2010.119.606

Beslut om
anpassad
studiegång för
elev

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN 2
2010.120.606

Beslut om
anpassad
studiegång för
elev

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN 2
2010.126.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(12 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN 2
2010.128.606

Beslut om
anpassad
studiegång för
elev

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN 2
2010.142.606

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Västra skolområdet
Sunnadahl
Sven Björkander

BUN 3
2010.172.611

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(15 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Stefan Andreasson

BUN 3
2010.184.611

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(12 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN 3
2010.208.611

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(12 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Asta Abrahamsson

BUN 3
2010.219.611

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(13 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Jessica Ahlgren
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BUN 3
S2010.204.617

Beslut om
anpassad
studiegång för
elev

Lyckeby skolområde
P O Mattsson

BUN 3
2010.223.611

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(13 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Jessica Ahlgren

BUN 3
2010.226.611

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(13 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

BUN 3
2010.227.611

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(13 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

BUN 3
2010.182S.617

Beslut om
anpassad
studiegång för
elev

Lyckeby skolområde
Lyckåskolan
P O Mattsson

BUN 3
2010.233.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(12 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Asta Abrahamsson

BUN 3
2010.232.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(12 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Asta Abrahamsson

BUN 3
2010.236.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(12 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

BUN 3
2010.274.606

Beslut om
anpassad
studiegång för
elev

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

20 december 2010 51

fort § 101

BUN 3
2010.287.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Asta Abrahamsson

BUN 3
2010.344.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(13 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Asta Abrahamsson

BUN 3
2010.324.606

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN 3
2010.327.606

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN 3
2010.326.606

Beslut om
anpassad
studiegång för elev

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN 3
2010.322.606

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN 3
2010.320.606

Ledighet för elev
Fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Per-Olof Mattsson

BUN 4
2010.166

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(12 dagar)
Beviljad av rektor

Jämjö skolområde
Henning Fuhrman

BUN 4
2010.165S

Placering av elev i
särskild underVisningsgrupp

Jämjö skolområde
Helen Sollin

BUN 4
2010.175

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(15 dagar)
Beviljad av rektor

Jämjö skolområde
Lena Sandgren Swartz

BUN 4
2010.187

Upprättande av
likabehandlingsplan

Jämjö skolområde
Lena Sandgren Swartz
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BUN 4
2010.198.611

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(16 dagar)
Beviljad av rektor

Jämjö skolområde
Lena Sandgren Swartz

BUN 4
2010.204.609

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(15 dagar)
Beviljad av rektor

Jämjö skolområde
Brita Kindstam Mogreen

BUN 4
2010.206.609

Beslut om placering Jämjö skolområde
av elev i särskild
Lena Sandgren Swartz
undervisningsgr

BUN 4
2010.207.609

Beslut om anpassad
studiegång för två
elever

Jämjö skolområde
Lena Sandgren Swartz

BUN 5
2010.219.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(40 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Ulf Ebbesson

BUN 5
2010.238.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Kjell Prahl

BUN 5
2010.239.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Kjell Prahl

BUN 5
2010.251.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(15 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Kjell Prahl

BUN 5
2010.250.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(15 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Kjell Prahl

BUN 5
2010.249.606S

Beslut om
anpassad
studiegång för
elev

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott
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BUN 5
2010.249.606S

Beslut om
anpassad
studiegång för
elev

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN 5
2010.242.609

Upprättande av
likabehandlingsplan

Rödeby skolområde
Gutte Wilson

BUN 5
2010.277.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(13 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Charlott Swärdh

BUN 5
2010.121.606S

Beslut om placering Rödeby skolområde
av elev i särskild
Berndt Dabergott
undervisningsgr

BUN 5
2010.158.606S

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Rödeby skoloområde
Bertdt Dabergott

BUN 6
2010.48.611

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(18 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2010.46.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(20 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2010.52.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(16 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2010.51.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(15 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2010.50.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(10 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson
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BUN 6
2010.49.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(10 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2010.53.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Kurt-Inge Johnsson

BUN 6
2010.54.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Kurt-Inge Johnsson

BUN 6
2010.55.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(10 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Kurt-Inge Johnsson

BUN 6
2010.74.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(16 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Kurt-Inge Johnsson

BUN 8
2010.52S 606
1.

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Enheten för stöd- och
utveckling/Resursskolan
Tomas Hall

BUN 8
2010.52S 606
2.

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Enheten för stöd- och
utveckling/Resursskolan
Tomas Hall

BUN 8
2010.52S 606
3.

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Enheten för stöd- och
utveckling/Resursskolan
Tomas Hall

BUN 8
2010.52S 606
4.

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Enheten för stöd- och
utveckling/Resursskolan
Tomas Hall

BUN 8
2010.52S 606
5.

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Enheten för stöd- och
utveckling/Resursskolan
Tomas Hall
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BUN 8
2010.52S 606
6.

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Enheten för stöd- och
utveckling/Resursskolan
Tomas Hall

BUN 8
2010.52S 606
7.

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Enheten för stöd- och
utveckling/Resursskolan
Tomas Hall

BUN 8
2010.52S 606
8.

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Enheten för stöd- och
utveckling/Resursskolan
Tomas Hall

BUN 8
2010.52S 606
9.

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Enheten för stöd- och
utveckling/Resursskolan
Tomas Hall

BUN 8
2010.37.606

Prövning om elev
ska tas emot i
Särskolan

Enheten för stöd- och
utveckling/Resursskolan
Tomas Hall

BUN 8
2010.62.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(16 dagar)
Beviljad av rektor

Enheten för stöd- och
utveckling
Tomas Hall

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli.
___________
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§ 103
Meddelanden
Kommunstyrelsen

BUN.2009.52.291
§ 206
Investering avseende ombyggnad av Tullskolan

Kommunfullmäktige

BUN.2010.134.004
§ 145
Balansräkning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 september 2010

Kommunfullmäktige

BUN.2010.354.042
§ 146
Miljöbokslut år 2009

Kommunfullmäktige

BUN.2009.290.042
§ 148
Komplettering av kommunfullmäktiges beslut i
samband med behandling av delårsrapport april 2010

Kommunfullmäktige

BUN.2009.290.042
§ 149
Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

BUN.2010.479.102
§ 174
Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan
vid val av ombud till SKL:s kongress

KSAU

§ 169
Budget 2011 och plan 2012-2013

Kommunstyrelsen

BUN.2008.291.020
§ 233
Slutredovisning av omställningsprogrammet i Karlskrona
kommun
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forts § 103
Kommunstyrelsen

BUN.2010.474.006
§ 239
Sammanträdesplan för år 2011 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelse och utskott

Kammarrätten i
Jönköping

BUN.2010.175/176.609
Dom i mål: 141-10

Förvaltningsrätten
i Växjö

BUN.2010.2008.233.042
Återkallande av överklagande mål 84-10

Skolinspektionen

BUN.2010.146.631
Ansökan om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för
en fristående grundskola i Karlskrona kommun

Skolverket

BUN.2009.141.027
Statsbidrag förskolelyftet

Skolverket

BUN.2010.340.047
Statsbidrag för lärarfortbildning år 2011 – beslut om
ramar per skolhuvudman

BUF

BUN.2010.7.004
Redovisning klagomålshantering barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
___________
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§ 104
Kurser och konferenser
Inga kurser eller konferenser meddelandes.
-----------------
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§ 105
Övrigt
Tack
Siv Holmberg (S) tackar för tiden i barn- och ungdomsnämnden och önskar
nämnden lycka till i fortsättningen.
Ordföranden tackar alla för samarbetet i mandatperioden 2007-2010 och överlämnar en minnesgåva till de ledamöter som nu lämnar barn- och ungdomsnämnden.
Julhälsningar
Ordföranden önskar alla En God Jul och Ett Gott Nytt År.
Patrik Hansson (S) önskar också ordföranden En God Jul och Ett Gott Nytt År.
____________

Handläggare

Direkt telefon

Vår beteckning

Er beteckning

Anja Eklund
Ewa Bellwaldius

Datum

2010-12-20

Barn- och ungdomsnämnden

Internbudget 2011 för Barn- och ungdomsnämnden
Uppdrag/Ansvarsområde
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten för barn mellan 1 och 5 år och
skolbarnomsorg för barn och ungdom mellan 6 och 12 år som bedrivs i kommunal regi. Nämnden
ansvarar också för den verksamhet som bedrivs i grundskola år F-9 och grundsärskola. Härutöver
bedrivs också vissa stödverksamheter för de åldersgrupper som nämnden har ansvaret för såsom
allergiförskola, nattomsorg, resursskolor för elever med behov av särskilt stöd och Säljö barnkoloni
(ferievistelse under sommartid). Barn- och ungdomsnämnden är enligt Hälso- och sjukvårdslagen
vårdgivare för den skolhälsovård som är organiserad i kommunens skolor.
Nämnden har vidare ansvar för beslut om godkännande för och tillsyn av fristående förskolor och
fritidshem samt beviljande av bidrag till dessa. Även yttranden till Skolverket angående tillstånd
för fristående förskoleklasser/skolor och beviljande av bidrag till dessa samt rätten till insyn i dessa
skolors verksamhet ligger inom nämndens tilldelade ansvarsområde.
Verksamhetsbeskrivning
Karlskrona kommun har en väl utbyggd förskoleverksamhet, där alla barn i åldern 1- 5 år med
behov av plats erbjuds en sådan inom lagstadgade fyra månader. Förskoleverksamheten bedrivs
dels i kommunal regi, dels i fristående regi i form av föräldrakooperativ, personalkooperativ eller
enheter i bolagsform.
För närvarande finns drygt 155 kommunala förskoleavdelningar varav två som är speciellt riktade
till barn som har behov av allergisanerade miljöer. Det finns även verksamhet som är öppen dygnet
runt alla årets dagar och för denna verksamhet finns en ökad efterfrågan. I kommunen finns
närmare 30 avdelningar i fristående regi. Härutöver finns pedagogisk omsorg i form av ca 30
kommunala dagbarnvårdare och 5 dagbarnvårdare i fristående regi.
Grundskolan är uppdelad i fem olika geografiska områden med trettio kommunala grundskolor
samt därutöver sex fristående grundskolor. I några skolor finns en satsning på s.k. profilklasser med
inriktning på främst matematik, idrott och kultur. Sedan flera år tillämpas ett för eleven fritt skolval
inom grundskolan. Alla barn ges automatiskt plats i en närbelägen så kallad hemskola, men som
förälder kan man söka plats för barnet (och få plats i mån av tillgång) på annan skola inom
kommunen, fristående skola eller kommunal skola.
Barn- och ungdomsförvaltningen
Postadress
371 83 Karlskrona

Besöksadress
Östra Hamngatan 7 B

Telefon
0455-30 30 00 vx

Telefax
0455-30 36 00

E-postadress
barn-ungdomsforvaltningen@karlskrona.se

Skolbarnomsorgens uppdrag är att erbjuda omsorg och stimulerande fritidssysselsättning. Samtliga
kommunala fritidshem är idag inrymda i grundskolans lokaler. En funktionell samverkan sker
mellan skola och fritid.
Barn och ungdomar, som utifrån utvecklingsstörning inte kan delta i undervisningen i grundskolan,
bereds plats i grundsärskolan. Eleverna tillhörande grundsärskola har sin skolgång vid någon av
särskoleenheterna eller så kan eleven vara individintegrerad i en grundskoleklass. Beslut om
mottagande i särskola har delegerats till samordnaren för särskolan.
Inom enheten för stöd och utveckling finns stödteamet som en central elevhälsoenhet. Stödteamets
uppdrag är dels att utgöra en stödjande funktion till personal och elever inom kommunens samt
fristående verksamheters förskolor, skolor, och fritidshem, och dels att bedriva utvecklingsarbete.
Utvecklingsarbete bedrivs till stor del genom olika projekt inom exempelvis läs- och skriv,
matematik, likabehandling och tal och språk. Stödteamet deltar också i samverkansgrupper med
andra förvaltningar inom kommunen, landstinget samt externa samarbetsparter som SPSM,
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Teamet har även ett tätt samarbete med kommunens
särskolesamordnare.
Målangivelser
Visions- och inriktningsmål
I Karlskrona ska all verksamhet som rör barn, ungdomar och studerande kännetecknas av kvalitet,
likvärdighet och trygghet. Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar och främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet.
Förskolans uppdrag att komplettera hemmet ska uttryckas genom att omvårdnad, omsorg, fostran
och lärande bildar en helhet. Förskolan har liksom skolan också ett kompensatoriskt uppdrag som
innebär att en strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att
tillgodogöra sig undervisningen.
För elever i skolan är målet att de minst ska nå kursplanemålens lägsta nivå. Alla barn och elever
ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. De
ska utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens
mål, så som de formuleras i läroplaner och kursplaner.
Kunskapsbegreppet ska ges en bred innebörd så att utbildningen i förskolan och skolan främjar
barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och
ansvarskännande individer och medborgare. Sådan allsidig personlig utveckling kan bl.a. handla
om utvecklandet av den kreativa förmågan, lusten att skapa, förmågan att ta initiativ och omsätta
idéer till handling.
Förskolan och skolan ska ge varje flicka och pojke lika möjligheter att utveckla sin fulla potential
som människa.
Det övergripande målet för utbildningen stödjer strävan att entreprenörskap ska löpa som en röd
tråd genom hela utbildningssystemet.

Verksamhetsmål angivna av Kommunfullmäktige:
• Alla barn i kön till förskolan ska ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader från
ansökningsdatum.
Detta mål klarar vi att hålla idag. Dock klarar vi inte alltid att ge en plats i det område som familjen
önskar. Arbetet med att iordningställa platser i de områden som har störst efterfrågan pågår och
kommer att behöva fortsätta framöver för att möta den geografiska efterfrågan i takt med att nya
bostadsområden byggs eller stora generationsväxlingar sker. En ny förskola startar i Nättraby
hösten 2011.
• Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet ska öka årligen.
Långsiktiga målet ska vara 100 %.
Detta är ett mål som kräver extraordinära insatser särskilt med hänsyn till ökade behörighetskrav
för gymnasiestudier 2011. Detta kommer att ta budgetmedel i anspråk för både organisatoriska
förändringar och förstärkt undervisningskompetens.
• Antalet förskolor/skolor med Grön Flagg ska öka.
• Andelen trygga elever ska öka i de attitydundersökningar som genomförs.

Planerade förändringar och problematik
Hösten 2010 infördes allmän förskola för 3-åringar och 2011 kommer helårseffekt av detta. Då den
allmänna förskolan är avgiftsfri så kommer intäkterna från föräldraavgiften att minska. För detta
har utgått ett statsbidrag som förväntas täcka intäktsminskningen.
Enligt den av Kommunstyrelsen antagna befolkningsprognosen för Karlskrona kommun så
kommer antalet barn i förskoleåldern att öka något under kommande år. Befolkningsprognosen
anger antalet barn vid respektive års slut. Hur barnantalet förändras under årets månader finns dock
inte i denna prognos. Hur stort behovet av platser blir är mycket svårt att förutse. Faktorer som
inverkar är bland annat antalet barn i behov av hela respektive halva platser (t ex antalet
arbetssökande och föräldralediga) samt den totala nyttjandegraden. (t ex vid vilken ålder barnen
börjar, eventuella konsekvenser av vårdnadsbidraget mm). När det gäller volymerna för förskola
och pedagogisk omsorg innehåller de en ökning i förhållande till prognostiserat utfall 2010 men en
minskning jämfört med grundbudget 2010. Nu ser förvaltningen att prognosen för 2011 kan vara
låg i förhållande till det utfall som kommer att bli 2010. Erfarenheten har visat att förändringar kan
ske snabbt. Trycket på förskoleplatser i Trossö ökar samtidigt som vi ser att det blir svårt att fylla
alla platser på förskolor utanför tätorterna.
Inför 2011 finns det volymökningar inom grundskolan med 120 elever och inom skolbarnomsorgen
med 100 platser. Likaså finns det en volymökning med 5 elever i särskolan. Eftersom de yngsta
skolbarnen ökar, så ser vi också en ökning av antalet barn i behov av skolbarnomsorg. Antalet
elever i grundskolans senare årskurser fortsätter att minska något under kommande år för att sedan
plana ut. Detta sammantaget gör att vi under kommande år också ser en total ökning av antalet
elever i grundskolan. Elevtillströmningen sker framförallt inom vissa områden. Detta innebär att
förvaltningen måste se över resurser, organisation och upptagningsområden. I Nättraby och

Spandelstorp ser förvaltningen en kraftig elevökning som gör att det behöver skapas ytterligare
skollokaler hösten 2011. Med tanke på den elevökning som finns i Nättraby har budgeterats för en
utökad lokalkostnad med 0,8 mnkr 2011.
I internbudgeten har vissa budgetjusteringar som gjordes under 2010 vägts in. Elevbidraget för år
6-9 har justerats med 1 200 kr/elev och elevpengen för individintegrerade särskolebarn uppgår i
förslaget till samma belopp som för en särskoleelev som går i den reguljära särskolan.
De kommunala skolorna är på fler håll i behov av renovering och upprustning. Underhållet har
varit mycket begränsat under flera år och detta sätter sina spår. Detta leder till ökade lokalkostnader
som är svåra att undvika.
För att minska lokalkostnaderna krävs strukturella förändringar som leder till färre skolenheter.
Under 2010 är en utredning om fördelningen av lokalkostnaderna genomförd. Utredningens
uppdrag var att renodla alla de kostnader för lokaler som skall tillhöra respektive förvaltning.
Tanken är att rätt lokalkostnader belastar rätt verksamhet och denna kostnad ligger sedan till grund
för fristående verksamheters lokalbidrag. Detta innebär att förvaltningen har fått förändrade
lokalkostnader som ska ramjusteras. Denna ramjustering beräknas till ca 0,7 mnkr. När det gäller
lokalbidraget förskola ökar det med 421 kr/plats och lokalbidraget skola ökar med 196 kr/plats i
förhållande till 2010 års lokalbidrag.
Budgetbeloppet för öppna förskolans verksamhet kvarstår på samma nivå som 2010, d v s 1,2
mnkr.
Under 2011 kommer ett projekt ”En till en” att starta med inriktningen att på sikt införskaffa en
egen dator till varje elev i år 6-9. Syftet med projektet är att stödja ökad måluppfyllelse, d v s att
alla elever ska nå målen i alla ämnen. Datorsatsningen ”En till en” ska gälla i någon form även för
fristående verksamheter.
Under 2010 förstärktes budgeten gällande BSB-potten. En utökning gjordes från 4 mnkr till 5,9
mnkr. Trots denna utökning räcker inte pengarna under 2010 och efter att ha behandlat
ansökningarna för vårterminen 2011 tenderar kostnaden för vårterminen uppgå till drygt 5,5 mnkr.
BSB-potten budgeteras till 6,0 mnkr för 2011. Inför höstterminen 2011 kommer kriterierna för att
erhålla tilläggsbidrag ses över.
SALSA-bidraget sänks från 30 mnkr 2010 till 29 mnkr 2011. Detta är nämndens främsta möjlighet
att fördela medel efter behov till skolor och förskolor.
Jämfört med grundbudgeten för 2010 utökas stödet för mindre skolor från 1,6 mnkr till 2,7 mnkr.
Men jämfört med tilläggsbudget för 2010 är glesbygdsbidraget minskat med 3,8 mnkr, från 6,5
mnkr till 2,7 mnkr. Stödet innebär 1 årsarbetare lärare/skolenhet (450 tkr) där eleverna understiger
75 elever.
Skolskjutsarna beräknas kosta 0,7 mnkr mer 2011 jämfört med budget 2010.
Driftskostnaderna för Säljö barnkoloni ökar, därför har budgeten utökats med 0,2 mnkr och uppgår
i förslaget till 1,0 mnkr. I tilldelad budgetram ingår 0,8 mnkr för denna verksamhet.

Stödet för nyanlända beräknas ge ett överskott 2010 på grund av att volymerna minskar. Därför
minskas budgeten för detta med 0,5 mnkr och uppgår då till 3,5 mnkr för 2011.
Den förvaltningsgemensamma reserven uppgår i förslaget till 8,0 mnkr, vilket motsvarar knappt 0,9
% av tilldelad ram.
Den överföring som gjorts till serviceförvaltningen gällande all kosthållning skapar en extra
problematik när förvaltningen inte får kompensation för volymökningar, då måltidskostnaderna
inte är påverkbara.
Inga avgiftshöjningar planeras. De föräldraavgifter som tas ut inom barnomsorgen är lagreglerade
genom maxtaxan och kan inte ändras.
Nedanstående sammanställning visar en sammanfattning av ovanstående större förändringar för
Barn- och ungdomsförvaltningen mellan grundbudget 2010 och internbudget 2011. Bilaga 1 visar
att Barn- och ungdomsförvaltningen har en balanserad internbudget efter att ovanstående
budgetjusteringar gjorts.
Nedanstående större förändringar finns mellan 2010 och 2011
Ökade volymer fritidshem, 100
platser
Ökade volymer grundskolor, 120
elever
Halvårseffekt skollokaler Nättraby
Minskade volymer förskola, 80
platser jämfört med grundbudget
2010
Ökade volymer särskolan, 5 elever
Höjt elevbidrag 6-9 år, 2 605 elever
á 1 200 kr
Ökad BSB-pott, 2010 4 mnkr och
2011 6 mnkr
Minskad pott SALSA, 2010 30
mnkr och 2011 29 mnkr
Höjt elevbidrag integrerade
särskolebarn
Ökat glesbygdsstöd, 2010 1,6 mnkr
och 2011 2,7 mnkr
Avgifter
Skolskjutsar
Stöd till nyanlända
Ökad förvaltningsgemensam reserv

3,1 mnkr
6,2 mnkr
0,8 mnkr
- 6,0 mnkr

0,5 mnkr
3,1 mnkr
2,0 mnkr
- 1,0 mnkr
0,5 mnkr
1,1 mnkr
0,7 mnkr
0,7 mnkr
- 0,5 mnkr
3,9 mnkr

Verksamhetsmått och nyckeltal (antal platser)
( Utgår från den av fullmäktige beslutade befolkningsprognosen)

Utfall
2009
Antal inskrivna barn i förskolan
varav antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg
varav antal barn i förskola fristående regi
Andelen barn i förskola enskild regi

Prognos Budget Plan
2010
2011
2012

Plan
2013

3 442
234
474
13,8%

3 543
157
483
13,6%

3 546
140
493
13,9%

3 539 3 537
135
130
500
500
14,1% 14,1%

2 733

2 945

3 077

3 207 3 293

509

580

615

641

659

Antal barn i förskolan/anställd heltid (kommunala
Avgiftstäckningsgraden
Antal öppna förskolor
Antal barn i förskola, kvällar/nätter/helger

5,4
12
5
99

5,4
12
3
110

5,4
12
3
120

5,3
12
3
120

5,3
12
3
120

Antal elever i förskoleklass
Varav antal elever i förskoleklass, friskola

739
114

735
105

775
120

794
125

794
125

Antal elever i grundskolan 1-9
Varav antal elever i friskolor 1-9
Andel elever i friskola F-9 %

5 992
1 123
18

6 010
1 190
19

6 075
1 290
21

6 214 6 416
1 355 1 405
21
21

Antal elever i särskola
Antal asylsökande
Antal elever med skolskjuts

83
53
1 925

86
58
1 950

87
1 950

87
87
1 950 1 950

Antal inskrivna barn i skolbarnomsorg
varav antal inskrivna barn i skolbarnomsorg
fristående regi

Ekonomi
Resultaträkning (mnkr)

2009

2010

2011

2012

2013

Intäkter

115,3

107,0

107,0

107,0

107,0

-645,4
-398,8
-7,7
-1 051,9

-600,0
-431,0
-7,3
-1 038,3

-611,7
-431,1
-7,0
-1 049,8

-613,7
-435,1
-7,0
-1 055,8

-614,7
-437,1
-7,0
-1 058,8

939,5
2,9

931,3

-942,8

-948,8

-951,8

Personalkostnader
Övriga kostnader
Kapitalkostnader
Summa Kostnader
Nettokostnad/Budgetram
Årets resultat

Fr om 2010 har gymnasiesärskolan övergått till Utbildningsnämnden. Dessutom köps måltider av
serviceförvaltningen, vilket innebär att BUN har fått lägre personalkostnader och därmed istället
ökade övriga kostnader.

Bidrag per elev och plats 2011 och en jämförelse mellan 2010 och 2011
Kronor
2011

Plats/elev
Kommunal Förskola
Fristående förskola
Kom ped omsorg
Fristående ped omsorg
Kommunalt FH år F-1
Kommunalt FH år 2-3
Kommunalt FH år 4-6
Fristående FH år F-1
Fristående FH år 2-3
Fristående FH år 4-6
Kommunal förskoleklass
Kommunal grsk år 1-5
Kommunal grsk år 6-9
Friskola Förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Adm
GrundGrund- Kom
belopp 2010 belopp 1,50%
76 500
76 887 1 153
76 500
77 897
76 500
76 887 1 153
76 500
77 897
38 250
38 443
577
28 690
28 835
433
13 390
13 458
202
38 250
38 948
28 690
29 214
13 390
13 635
36 275
36 459
547
44 880
45 106
677
54 580
54 856
823
36 275
36 937
44 880
45 700
54 580
55 575

Adm
Fri
3%
2 337
779

1 168
876
409

1 108
1 371
1 667

Egna bo-avg Kronor
8,60%
18,90%
2011
Avdrag för
Del6 % moms Totalt
Föräldraavg belopp
frist vht belopp
78 040
78 040
73 333
4 400 77 733
-6 900
78 040
78 040
71 909
4 315 76 224
-6 766
39 020
39 020
29 267
29 267
13 660
13 660
32 535
1 952 34 487
-7 582
24 403
1 464 25 868
-5 687
11 390
683 12 073
-2 654
37 006
37 006
45 783
45 783
55 678
55 678
38 045
2 283 40 328
47 071
2 824 49 895
57 242
3 435 60 677

I grundbelopp 2010 ingår löneökningar för 9 månader 2010 för såväl kommunal som fristående
verksamhet. I grundbelopp 2011 ingår helårseffekt av löneökningar 2010 för såväl kommunal som
fristående verksamhet. Skillnaden mellan bidraget till kommunal respektive fristående verksamhet
2011 förklaras av att i de fristående verksamheternas bidrag ingår budgeterade löneökningar för
2011 med 2,3 % fr o m 1 april 2011. För de fristående verksamheterna är också hänsyn tagen till
den sänkning som beräknas ske av arbetsgivaravgifterna för 2011. Den kommunala verksamheten
får kompensation för löneökningar när de faller ut under 2011.

Förutom ovanstående bidrag får den fristående verksamheten även ett lokalbidrag per plats i
förskolan och per elev i grundskolan. Nedanstående tabell visar lokalbidraget för såväl 2010 som
2011:
Lokalbidrag exkl 6 % moms
Förskola, kr/plats
Grundskola, kr/elev

2010
2011
15 025 15 446
15 490 15 686

Den kommunala verksamheten får förutom elevbidraget/platsbidraget ett städbidrag.
Städbidrag
Förskola, kr/plats
Grundskola, kr/elev

2010
1 950
2 500

2011
1 950
2 500

Förutom ovanstående bidrag utgår också ett SALSA-bidrag som uppgår till 29 mnkr. Tabellen
nedan visar fördelningen av detta bidrag.

Kommunala förskolor
Fristående förskolor
Kommunala skolor
Fristående skolor
Summa

2010
2011
8 089 233 8 494 917
578 858
611 980
19 016 900 18 247 895
2 315 009 2 645 208
30 000 000 30 000 000

2011
8 211 754
591 580
17 639 632
2 557 034
29 000 000

I bidraget per plats/elev ingår förvaltningsgemensamma kostnader (OH-kostnader) som ska betalas
av de kommunala enheterna. Dessa kostnadsposter är redovisade nedan:
Beskrivning
Belopp
Förvaltningskontor
2 017 375
Centrala personalkostnader
4 689 000
Facklig tid
1 762 500
Finansiella poster
1 328 400
Grundskola gemensamma avtal
2 125 800
Allmän förskola pedagogisk omsorg
200 000
Bemanningsteam
2 502 000
Kommunalt stöd och kvalitetsarbete 1 844 000
Summa OH-kostnader
16 469 075

I stället för att förvaltningen interndebiterar de kommunala enheterna för dessa kostnader kommer
bidraget per plats i förskola och pedagogisk omsorg samt bidraget per elev i grundskola och
förskoleklass att reduceras med i genomsnitt 1 900 kr.

Personal

Antal anställda
Antal årsarbetare
Andel kvinnor
Personalens medelålder
Sjukfrånvaro i
Dagar/anställd
Frisknärvaro %

2009

2010

2011

2012

2013

1 810
1 762
85%
45,4
22,46

1 750
1 700
85%
45
18

1 770
1 720
85%
45
16

1 780
1 730
85%
45
16

1 780
1 730
85%
45
16

56,57%

65

70

70

70

Investeringsbudget (tkr)
Utfall
2009
Inventarier och utrustning

6 983

Prognos Budget
2010
2011
5 900

Plan
2012

5 900

5 400

Plan
2013
5 400

Bilaga:
Internbudget 2011, bilaga 1

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att godkänna internbudget för 2011

Anja Eklund
Tf Förvaltningschef

Ewa Bellwaldius
Controller

BUN 20 december 2010
Bilaga 2

Socialdemokraternas förslag med anledning av:
Internbudget 2011 barn- och ungdomsnämnden Karlskrona
Pengarna räcker inte
Vi brukar säga att våra barn är vår framtid. Men vi får inte glömma att framtiden är
nu. Det är vår skyldighet att satsa resurser på våra barn och ungdomar. Vår vision
bygger på en vilja att skapa bättre uppväxtvillkor för våra barn och unga, än vi själva
hade. För att klara det måste vi sätta barnen i centrum och faktiskt ge dem de bästa
förutsättningarna för detta.
När vi nu presenterar vårt internbudgetförslag för 2011 ser vi tydligt att pengarna inte
räcker till. Karlskrona kommun har inte enligt vår mening tillräckliga resurser för att
klara målsättningarna för eleverna i grundskolan. Alltför många elever tvingas lämna
grundskolan med otillräckliga kunskaper för att gå vidare till gymnasiala studier. Det
finns inte, enligt vår mening, möjlighet att utveckla och göra skolan bättre i Karlskrona. Detta står i bjärt kontrast till de löften som utfästes av femklöverns företrädare i
såväl valrörelsen 2006 som valrörelsen 2010.
Det är högst tveksamt om skolan i vår kommun lyckas nå upp till de nationella och
lokala målsättningarna för verksamheterna. Vår uppfattning är att det är absolut nödvändigt och relevant att varje rektor med egna ord beskriver om tilldelad budget är
tillräcklig för att klara nationella och lokala uppsatta mål. Redovisningen ska ske rektorsområde för rektorsområde. Rektorerna ska personligen redovisa sina slutsatser
inför nämnden.
Samma redovisning ska också göras för förskoleverksamheten.
Nolltolerans mot mobbing
Vi vet att det finns elever som varje dag känner oro och rädsla för att gå till skolan. Vi
måste ha en total nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling. Här krävs
kraftfulla och omedelbara insatser på alla nivåer i organisationen. Vi socialdemokrater anser att arbetet går alldeles för sakta och trögt. Vecka efter vecka, månad efter
månad går utan att vi ser tillräckliga positiva resultat. Det är hög tid att intensifiera
arbetet mot mobbing och kränkande behandling som nämnden tagit initiativ till.
Text ur attitydundersökningen 2009:
''.Även om vi kan se en positiv utveckling i flera avseenden erbjuder inte skolan en arbetsmiljö med
lugn och arbetsro för alla. En grupp elever tycker inte det känns meningsfull/ att gå till skolan, och
många är rädda eller oroliga där. Det är viktigt att skolorna fortsätter verka för att tillgodose elevernas
rätt till trygghet och till arbetsro. I delta är likabehandlingsarbetet en betydelsefull del där eleverna ska
vara delaktiga."

Lyft skolan i Karlskrona - trygga elever och bättre studieresultat
Alltför sällan, nästan aldrig, möts rektorerna och politiken för att samtala om målsättningar och förväntningar för grundskolan i vår kommun. Troligen har vi helt olika bilder av vad som förväntas av oss i våra olika roller. Vi socialdemokrater anser att
nämnden omedelbart måste påbörja ett utvecklingsarbete som tar sikte på att lyfta
grundskolan i Karlskrona. Målet ska vara trygga elever och bättre studieresultat Till
att börja med måste nämnden ringa in tydliga målsättningar för verksamheten samt

uttala vilka förväntningar som finns på ledarna i skolan. Haninge kommun har på ett
framgångsrikt sätt lyft skolverksamheten i sin kommun. Vi tror att vi har en hel del att
lära av såväl Haninge som andra goda exempel i landet.
Avgiftsfri skola
I skollagen sägs det att all utbildning ska vara kostnadsfri, men "obetydliga kostnader" för eleverna kan få förekomma "i enstaka fall". Aven obetydliga kostnader kan för
en enskild elev innebära att man inte kan delta i den aktivitet som kostnaden avser.
Vi vet att familjer med knapp ekonomi försöker undvika situationer där föräldrar eller
barn löper risken att bli betraktade som fattiga eller avvikande, vilket kan innebära att
man sjukanmäler barnet vid skolresa familjen inte har råd med. För att inte utsätta
någon elev för den risken anser socialdemokraterna att barn- och ungdomsnämnden
beslutar att inga avgifter för aktiviteter som ligger inom skolans ram får tas ut.
Klyftorna växer i Karlskrona. Samtidigt som många Karlskronabor aldrig haft det så
bra som nu blir det fler och fler barn i vår kommun som lever under mycket knappa
ekonomiska förhållanden. Barnfattigdomen är ett problem som måste tas på allvar. Vi
socialdemokrater anser att skolan ska vara reellt avgiftsfri.
Till vår stora glädje finns det rektorer i Karlskrona som visat mod och gått före och
beslutat om avgiftsfri skola på "sin" skola.
Frukost i skolan
Det finns många undersökningar som pekar åt samma håll; med mat i magen ökar
koncentrationsförmågan och inlärningskapaciteten, eleverna blir lugnare och orkar
mer.
Frukost i skolan har stor betydelse när det gäller att skapa och etablera bra matvanor. Att erbjuda frukost är en värdefull hälsoinvestering både på kort sikt och i ett
längre perspektiv.
Forskning visar att de som äter frukost ofta har bättre matvanor totalt sett än dem
som hoppar över frukosten. En bra frukost lägger grunden till en vettig måltidsordning
och förebygger övervikt. Skolans arbete för att skapa sunda matvanor motverkar de
växande sociala hälsoklyftorna. Här är de barn som har sämre förutsättningar hemifrån helt beroende av skolan.
Maten är dessutom viktig för resultaten i skolbänken. Den som inte har ätit tillräckligt
blir ofokuserad, lättirriterad, rastlös, högljudd och mindre kreativ. Koncentrations- och
inlärningsförmågan sjunker. Många känner sig dessutom trötta och hängiga, har huvudvärk och ont i magen.
Socialdemokraterna vill att nämnden ber serviceförvaltningen utreda möjligheterna
att införa frukost på försök på en eller flera skolor i kommunen.
Säljö barnkoloni
Säljö barnkoloni startade 1949, för att ge fattiga stadsbarn miljöombyte och för att de
skulle få uppleva naturen.
Då var det var det endast de sämst bemedlade barnen som fick åka på "kollo". Det
fanns då 135 platser men alla gick Inte att fylla. Idag är inte detta avgörande, hit vill
man oavsett samhällsklass. Men självklart ger Säljö barnkoloni en möjlighet till en

kvalitetssommar för barn till föräldrar som inte har ekonomisk möjlighet att åka på
semesterresa eller som har sommarstuga. Säljö barnkoloni är väldigt eftertraktad och
på grund av platsbrist måste man säga nej till många sökande. Idag har man drygt
400 sökande till 240 platser och många vill komma tillbaka igen.
Vi socialdemokrater vill att förvaltningen ser över taxekonstruktionen. Idag är deltagaravgiften inkomstbaserad. Om du har fritidshemsplats får du betala såväl fritidshemsavgiften som deltagaravgiften för Säljövistelsen. Detta kan försvåra eller omöjliggöra deltagande för vissa familjers barn. Vi vill möjliggöra Säljövistelse för barn
från alla samhällsklasser. Vi vill bla använda de 0,9 mkr som finns avsatta för ett konservativt vårdnadsbidrag till att istället minska deltagaravgifterna på Säljö.
Nättraby nya skola
Nättraby växer så det knakar och det är självklart mycket positivt. Befintlig skola klarar inte att ta emot fler elever. Vi tycker det är bra att beslut fattats om en temporär
lösning med hyrda skolmoduler. Dock är det av största vikt att tempot höjs för att
kunna inviga en ny skolenhet, i närheten av NKC, terminstarten 2012.

Socialdemokraterna föreslår
Att

ge rektorerna i uppdrag att till nämnden i februari redovisa om tilldelad
budget är tillräcklig för att klara nationella och lokala uppsatta mål. Redovisningen ska ske rektorsområde för rektorsområde. Rektorerna ska
personligen redovisa sina slutsatser inför nämnden.

Att

intensifiera arbetet mot kränkande behandling som nämnden tidigare
tagit initiativ till.

Att

nämnden omedelbart på nyåret 2011 påbörjar ett utvecklingsarbete som
tar sikte på att lyfta grundskolan i Karlskrona. Målet ska vara trygga elever och bättre studieresultat.

Att

representanter för nämnden genomför en studieresa till exvis Haninge
för att inhämta erfarenhet och kunskap i arbetet med att förbättra studieresultaten.

Att

inga avgifter för aktiviteter som ligger inom skolans ram får tas ut från
och med vårterminsstarten 2011.

Att

nämnden ber serviceförvaltningen utreda möjligheterna att införa frukost
på försök på en eller flera skolor i kommunen. Utredningen/underlaget
presenteras för nämnden under våren 2011.

Att

förvaltningen ser över taxekonstruktionen för deltagande på Säljö barnkoloni för att möjliggöra vistelse för barn från alla samhällsklasser.

Att

inte inför vårdnadsbidrag i Karlskrona. Motsvarande kostnad (900 tkr)
omdisponeras till Säljö barnkoloni. 200 tkr till verksamheten samt 700 tkr
för att kunna möjliggöra vistelse på kolonin för barn från alla samhällsklasser.

Att

fastställa SALSApotten till 30 miljoner kronor.

Att

ge förvaltningen i uppdrag att vid nämndens januarisammanträde redovisa tidplan, ekonomi och placering av ny skolenhet i Nättraby samt att
därefter månatligen lämna lägesrapport till nämnden.

5 januari 2011

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 5 januari 2011
§1

Presentation av nämndens ledamöter och ersättare samt förvaltningens
tjänstemän

§2

Val av ledamöter och ersättare i arbetsutskottet

§3

Val av vice ordförande i arbetsutskottet

§4

Medgivande om publicering av uppgifter på kommunens hemsida

§5

Sekretess i skola, förskola och fritidshem

§6

Disposition av bank- och postgiron

§7

Övrigt

1

5 januari 2011

Plats och tid

Kommunhuset, lokal Freden
onsdagen den 5 januari 2011 kl 08.30 – 10.45

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Emma B Henning (M)
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Pernilla Persson (C)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Eva-Britt Dahlström (S)
Emina Cejvan (M)
Gabriel Böck (M)

Ersättare

Richard Lundqvist (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Martin Hedenmo (S)
Eva Henningsson (S)
Martin Abramsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Maria Appelskog (KD)
Joakim Andersson (MP)

Tjänstemän

Anja Eklund, t f barn- och ungdomschef
Mats Dahl, verksamhetschef grundskola/fritidshem
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Ewa Bellwalius, controller
Eva Karlsson, nämndsekreterare

2

5 januari 2011

3

Utses att justera Patrik Hansson (S)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen den 10 januari 2011

Justerade paragrafer §§ 1-7
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 5 januari 2011 är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 10 januari 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

5 januari 2011

4

Akten

§1
Presentation av nämndens ledamöter och ersättare samt förvaltningens
tjänstemän
Ordförande hälsar alla, nya och gamla ledamöter och ersättare, välkomna till en ny
mandatperiod.
Nämndens ledamöter och ersättare presenterar sig.
Förvaltningens tjänstemän gör en kort presentation av barn- och ungdomsnämndens
verksamhetsområden. Utförligare presentation kommer att göras under våren i
samband med den utbildning som kommer att genomföras i samband med
nämndens ordinarie sammanträden.
___________

5 januari 2011

Arbetsutskottet
Akten

5

BUN.2011.

§2
Val av ledamöter och ersättare i arbetsutskottet
Följande personer föreslås som ordinarie ledamöter i barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott förutom ordföranden som tillsätts av kommunfullmäktige.
Nicklas Platow (M)
Emma B Henning (M)
Pernilla Persson (C)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Roland Andréasson (S)
Följande personer föreslås som ersättare i barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott:
Eva Ottosson (M)
Birgitta Gamelius (M)
Peter Christensen (FP)
Eva Franksson Colliander (C)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
_____________

5 januari 2011

V ordf
Akten

BUN.2011

§3
Val av vice ordförande i arbetsutskottet
Ordförande föreslår Nicklas Platow (M) som vice ordförande i arbetsutskottet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
________________

6

5 januari 2011

7

§4
Medgivande om publicering av uppgifter på kommunens hemsida
Nämndsekreterare Eva Karlsson informerar om utsända blanketten angående
publicering av uppgifter på kommunens hemsida. En enskilde ledamoten/ersättaren
väljer själv vilka uppgifter de vill ha publicerade. Blanketten lämnas till nämndsekreteraren.
_____________

5 januari 2011

8

§5
Sekretess i skola, förskola och fritidshem
Nämndsekreterare Eva Karlsson informerar kort om vikten att lämna in sekretessförsäkran till förvaltningen. Sekretessförsäkran ska lämnas av samtliga ledamöter
och ersättare i nämnden.
Skriften ”Tiga eller tala” delas ut till nya ledamöter och ersättare.
_____________

5 januari 2011

§6
Disposition av bank- och postgiron
Ärendet utgår.
______________

9

5 januari 2011

10

§7
Övrigt
Sverigedemokraterna
Christopher Larsson (SD) ställer frågan om varför Sverigedemokraterna, som tredje
största parti, inte får någon plats i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott.
Ordförande och vice samt 2:e vice ordförande svarar på frågan.
Arbetsmiljö för elever
Gabriel Böck (M) frågar var ansvaret för elevernas arbetsmiljö ligger.
Ordförande och verksamhetschef för skola och fritidshem, Mats Dahl, svarar att det
ligger på rektors ansvar.
Inbjudan till föreläsning
En inbjudan till föreläsning med Tomas Kroksmark kommer att skickas ut till
nämndens ledamöter. Tomas kommer att tala om vad som möjliggör att alla elever
når målen. Föreläsningen är den 26 januari kl 13.00 på Gullberna.
Skolriksdag 28-29 mars 2011
Ordförande vill att gruppledarna för respektive parti till nästa sammanträde utser
representanter som åker till Stockholm på Skolriksdagen i mars.
____________

26 januari 2011

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 26 januari 2011
§8

Aktuell information
- Redovisning av tidplan mm av nya förskoleenheter samt skolenheter
- Inskrivning i särskola
- Politikerutbildning

§9

Val av ledamöter till handikapprådet 2011-2014

§ 10 Förlängning av hyreskontrakt avseende Hästö förskola, Lanternan
§ 11 Flytt av barn- och ungdomsförvaltningens bemanningsteam
§ 12 Beslut angående bidrag 2011 till Tant Grön AB
§ 13 Beslut angående bidrag 2011 till Friskolan Svettpärlan
§ 14 Beslut angående bidrag 2011 till Galären Utbildningar AB
§ 15 Beslut angående bidrag 2011 till Friskolan Piggelinen
§ 16 Beslut angående bidrag 2011 till Karlskrona Montessorifriskola
§ 17 Beslut angående bidrag 2011 till Bastasjö språkförskola AB
§ 18 Beslut angående bidrag 2011 till Karlskrona språkfriskola AB
§ 19 Beslut angående bidrag 2011 till Fantasi personalkooperativa förskola
§ 20 Beslut angående bidrag 2011 till Ankaret föräldrakooperativa förskola
§ 21 Beslut angående bidrag 2011 till Nätet föräldrakooperativa förskola
§ 22 Beslut angående bidrag 2011 till Mariagårdens förskola
§ 23 Beslut angående bidrag 2011 till Silvertärnan föräldrakooperativ
§ 24 Beslut angående bidrag 2011 till Stumholmen föräldrakooperativ
§ 25 Beslut angående bidrag 2011 till Torlyckans personalkooperativ
§ 26 Beslut angående bidrag 2011 till Skärgårdens Montessoriförskola
§ 27 Beslut angående bidrag 2011 till Skutans föräldrakooperativ
§ 28 Beslut angående bidrag 2011 till Stubben föräldrakooperativ
§ 29 Beslut angående bidrag 2011 till Lilla Ö (E Bellwaldius)
§ 30 Beslut angående bidrag 2011 till Ramkullen (E Bellwaldius)
§ 31 Delegationärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
§ 32 Meddelanden
§ 33 Kurser och konferenser
§ 34 Övrigt

1

26 januari 2011

Plats och tid

Kommunhuset, lokal Freden
onsdagen den 26 januari 2011 kl 08.30 – 11.45

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Emma B Henning (M)
Birgitta Gamelius (M) jäv § 22
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Eva-Britt Dahlström (S)

Ersättare

Richard Lundqvist (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Martin Hedenmo (S)
Eva Henningsson (S)
Emina Cejvan (M)
Magnus Johansson (M)
Martin Abramsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Eva Franksson Colliander
Joakim Andersson (MP)

Tjänstemän

Anja Eklund, t f barn- och ungdomschef
Mats Dahl, verksamhetschef grundskola/fritidshem
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Ewa Bellwalius, controller
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare
Gunilla Ingestad, kvalitetssamordnare
Eva Karlsson, nämndsekreterare

2

26 januari 2011

3

Utses att justera Roland Andréasson (S)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen den 31 januari 2011

Justerade paragrafer §§ 8-34
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 26 januari 2011 är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 31 januari 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

26 januari 2011

4

Akten

§8
Aktuell information
1.

Redovisning av tidplan mm av nya förskoleenheter samt skolenheter
Tullskolan
Sven-Bertil Johansson, rektor på Tullskolan, informerar angående
ombyggnaden på Tullskolan.
Byggstarten har blivit fördröjd, ny beräknad byggstart blir juli/augusti 2011.
Barn- och ungdomsnämnden tackar Sven-Bertil för informationen.
---------------Nättrabyskolan
Verksamhetschef Mats Dahl informerar om hur utbyggnaden av
Nättrabyskolan är tänkt. Det kommer att ske i två steg. Steg 1 är en modullösning från och med läsåret 2011/2012.
Tekniska förvaltningen har i uppdrag att hitta en bra lösning på en skola för
250 elever.
---------------Förskola Nättraby
Byggnationen är på gång av den nya förskolan i Stora Vörta, Nättraby. Det
kommer att bli fyra avdelningar. Förskolan byggas av en privat hyresvärd.
Inflyttning beräknas till den 1 september 2011.
_____________

26 januari 2011

2.

5

§ 8 forts
Inskrivning i särskola
Tomas Hall, samordnare, informerar om hur rutiner och handläggning ser ut
för inskrivning i särskolan.
____________

26 januari 2011

3.

6

§ 8 forts
Politikerutbildning
I första delen av politikerutbildningen går Anja Eklund, tf förvaltningschef
tillsammans med kvalitetssamordnarna Anita Ottosson och Gunilla Ingestad
igenom de största förändringen i den nya skollagen som träder i kraft 1 juli
2011.
I februari kommer utbildningen handla om bland annat hur resursfördelningen
ser ut. I mars går man igenom elevhälsa och särskilt stöd och i april
läroplanernas värdegrund.

___________

26 januari 2011

Handikapprådet
Berörda ledamöter
Akten

7

BUN.2011.

§9
Val av ledamöter till handikapprådet 2011-2014
Namn på ordinarie ledamot och ersättare från barn- och ungdomsnämnden till
handikapprådet för perioden 2011-2014 ska väljas.
Förslag
Emma B Henning (M) ordinarie ledamot
Eva Henningsson (S) ersättare
En återkommande punkt på barn- och ungdomsnämndens sammanträde framöver
kommer att vara avrapportering från Handikappnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
______________

26 januari 2011

S Ohlsson
Berörd rektor
Akten

8

BUN.2010.481.290

§ 10
Förlängning av hyreskontrakt avseende Hästö förskola, Lanternan
Bakgrund
Sedan den 1 januari 2009 hyr barn- och ungdomsförvaltningen förskolelokaler i
privatägd fastighet på Herrgårdsvägen 1 på Hästö. Lokalen har hyrts som en
tillfällig lösning i avvaktan på permanenta lösningar i området Trossö/Wämö.
Behovet av förskoleplatser är stort i detta område och i avvaktan på att bl a
ombyggnaden av Tullskolan ska bli klar kvarstår behovet av dessa tillfälliga
lokaler.
Det hyreskontrakt som finns idag löper till den 30 juni 2011 och har en årshyra på
507 588 kronor.
För att kunna erbjuda förskoleplatser i området Trossö/Wämö föreslås att
hyreskontraktet på ovan nämnd lokal förlängs till den 30 juni 2012. Årshyran fr o m
den 1 juli 2011sänks till 476 000 kronor.
Tjänstmannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att förlänga hyresavtalet för Lanternas förskola på Hästö t o m den 30 juni 2012.
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Tekniska förvaltningen
S Ohlsson
Bemanningsteamet
Akten

9

BUN.2011.30.026

§ 11
Flytt av barn- och ungdomsförvaltningens bemanningsteam
Bakgrund
Enligt beslut av kommunens genomförandegrupp ska ett ”stadsdelskontor”
iordningställas i Karlskronahems lokaler på Kungsmarken. Dessa lokaler ska
byggas om från lägenheter till kontor.
Karlskronahem har tagit fram ritningar på hur lokalerna ska utformas tillsammans
med Tekniska förvaltningen samt representanter från andra berörda förvaltningar
som förutom barn- och ungdomsförvaltningen är Serviceförvaltningen och
Äldreförvaltningen.
Totalt kommer det att tillskapas 115 arbetsplatser.
Den verksamhet som barn- och ungdomsförvaltningen funnit möjlig att flytta är
förvaltningens bemanningsteam som idag finns i Palanderska gården.
Verksamheten består av 5 tjänstemän.
Idag betalar förvaltningen drygt 75 000 kronor för dessa lokaler.
Den framtagna hyran för hela ”stadsdelskontoret” är totalt något lägre än de hyror
som idag betalas för kontorslokaler på olika platser i kommunen. För barn- och
ungdomsförvaltningen innebär dock flytten en kostnadsökning på ca 45 000
kronor. Hyran för bemanningsteamets 5 rum samt del i gemensamhetsutrymmen
blir ca 120 000 kronor.
Internhyresavtalet skrivs på 10 år med inflyttning 1 januari 2012.
Principer för ramjusteringar inför 2012 är ej ännu kända.
MBL-förhandling har genomförts.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslås besluta
att teckna internhyreskontrakt, enligt förutsättningarna ovan, för kontorslokaler på
Kungsmarken för förvaltningens bemanningsteam.
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
Paragrafen är omedelbart justerad.
_______________

26 januari 2011

Tant Grön AB
E Bellwaldius
Akten

10

BUN.2010.487.043

§ 12
Beslut angående bidrag 2011 till Tant Grön AB
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Tant Grön Kättilsmåla
Tant Grön Skärfva
Tant Grön Karlskrona
Musikugglan

Bidrag 2011
98 992 kr
17 025 kr
32 135 kr
622 866 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 82 avseende SALSA, Tant Grön
Kättilsmåla 68 270 kr, Tant Grön Skärfva 11 742 kr, Tant Grön Karlskrona
22 162 kr och Musikugglan 429 563 kr
2. att Tant Grön AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande SALSA, Tant
Grön Kättilsmåla 98 992 kr, Tant Grön Skärfva 17 025 kr, Tant Grön
Karlskrona 32 135 kr och Musikugglan 622 866 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
______________

26 januari 2011

Friskolan Svettpärlan
E Bellwaldius
Akten

11

BUN.2010.488.043

§ 13
Beslut angående bidrag 2011 till Friskolan Svettpärlan
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Friskolan Svettpärlan

Bidrag 2011
404 868 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 83 avseende SALSA, 279 220 kr
2. att Friskolan Svettpärlan beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande
SALSA, 404 868 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
______________

26 januari 2011

Galären Utbildningar AB
E Bellwaldius
Akten

12

BUN.2010.489.043

§ 14
Beslut angående bidrag 2011 till Galären Utbildningar AB
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Friskolan Galären
Friskolan Galären Rosenholm

Bidrag 2011
229 451 kr
516 453 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 84 avseende SALSA, Friskolan
Galären
158 242 kr och Friskolan Galären Rosenholm 356 174 kr
2. att Galären utbildningar AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande
SALSA, Friskolan Galären 229 451 kr och Friskolan Galären Rosenholm
516 453 kr.
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
______________

26 januari 2011

13

BUN.2010.490.043
Friskolan Piggelinen
E Bellwaldius
Akten

§ 15
Beslut angående bidrag 2011 till Friskolan Piggelinen
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Friskolan Piggelinen

Bidrag 2011
350 868 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 85 avseende SALSA, 241 978 kr
2. att Friskolan Piggelinen beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande
SALSA, 350 868 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
______________

26 januari 2011

Karlskrona Montessorifriskola
E Bellwaldius
Akten

14

BUN.2010.491.043

§ 16
Beslut angående bidrag 2011 till Karlskrona Montessorifriskola
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Montessorifriskolan

Bidrag 2011
414 066 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 86 avseende SALSA, 285 563 kr
2. att Montessorifriskolan beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande
SALSA, 414 066 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
______________

26 januari 2011

Bastasjö Språkförskola AB
E Bellwaldius
Akten

15

BUN.2010.492.043

§ 17
Beslut angående bidrag 2011 till Bastasjö språkförskola AB
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Bastasjö språkförskola AB

Bidrag 2011
65 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 87 avseende SALSA, 45 135 kr
2. att Bastasjö språkförskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande
SALSA, 65 446 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Karlskrona Språkfriskola
E Bellwaldius
Akten

16

BUN.2010.493.043

§ 18
Beslut angående bidrag 2011 till Karlskrona språkfriskola AB
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Karlskrona språkfriskola AB

Bidrag 2011
18 463 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 88 avseende SALSA, 12 733 kr
2. att Karlskrona språkfriskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande
SALSA, 18 463 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Fantasi
E Bellwaldius
Akten

17

BUN.2010.494.043

§ 19
Beslut angående bidrag 2011 till Fantasi personalkooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Fantasi personalkooperativa
förskola

Bidrag 2011
26 373 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 89 avseende SALSA, 18 188 kr
2. att Fantasi personalkooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011
gällande SALSA, 26 373 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Ankaret
E Bellwaldius
Akten

18

BUN.2010.495.043

§ 20
Beslut angående bidrag 2011 till Ankaret föräldrakooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Ankaret föräldrakooperativa
förskola

Bidrag 2011
11 074 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 90 avseende SALSA, 7 637 kr
2. att Ankaret föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011
gällande SALSA, 11 074 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Nätet
E Bellwaldius
Akten

19

BUN.2010.496.043

§ 21
Beslut angående bidrag 2011 till Nätet föräldrakooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Nätets föräldrakooperativa
förskola

Bidrag 2011
29 750 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 91 avseende SALSA, 20 517 kr
2. att Nätets personalkooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011
gällande SALSA, 29 750 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Mariagårdens förskola
E Bellwaldius
Akten

20

BUN.2010.497.043

§ 22
Beslut angående bidrag 2011 till Mariagårdens förskola
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Mariagårdens förskola

Bidrag 2011
78 883 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 92 avseende SALSA, 54 402 kr
2. att Mariagårdens förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande
SALSA, 78 883 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________
På grund av jäv deltar inte Birgitta Gamelius (M) i handläggningen.

26 januari 2011

Silvertärnan
E Bellwaldius
Akten

21

BUN.2010.498.043

§ 23
Beslut angående bidrag 2011 till Silvertärnan föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Silvertärnan föräldrakooperativ

Bidrag 2011
25 783 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 93 avseende SALSA, 17 781 kr
2. att Silvertärnan föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011
gällande SALSA, 25 783 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Stumholmen
E Bellwaldius
Akten

22

BUN.2010.499.043

§ 24
Beslut angående bidrag 2011 till Stumholmen föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Stumholmen föräldrakooperativ

Bidrag 2011
18 796 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 94 avseende SALSA, 12 963 kr
2. att Stumholmen föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011
gällande SALSA, 18 796 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Torlyckan
E Bellwaldius
Akten

23

BUN.2010.500.043

§ 25
Beslut angående bidrag 2011 till Torlyckans personalkooperativ
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Torlyckans personalkooperativ

Bidrag 2011
49 743 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 95 avseende SALSA, 34 306 kr
2. att Torlyckans personalkooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011
gällande SALSA, 49 743 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Skärgårdens Montessoriförskola
E Bellwaldius
Akten

24

BUN.2010.501.043

§ 26
Beslut angående bidrag 2011 till Skärgårdens Montessoriförskola
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Skärgårdens Montessoriförskola

Bidrag 2011
33 291 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 96 avseende SALSA, 22 959 kr
2. att Skärgårdens Montessoriförskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011
gällande SALSA, 33 291 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Skutan
E Bellwaldius
Akten

25

BUN.2010.502.043

§ 27
Beslut angående bidrag 2011 till Skutans föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Skutans föräldrakooperativ

Bidrag 2011
43 143 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 97 avseende SALSA, 29 754 kr
2. att Skutans föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande
SALSA, 43 143 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Stubben
E Bellwaldius
Akten

26

BUN.2010.503.043

§ 28
Beslut angående bidrag 2011 till Stubbens föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Stubben föräldrakooperativ

Bidrag 2011
21 649 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 98 avseende SALSA, 14 930 kr
2. att Stubben föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande
SALSA, 21 649 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Lilla Ö
E Bellwaldius
Akten

27

BUN.2010.504.043

§ 29
Beslut angående bidrag 2011 till Lilla Ö
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.

SALSA
Lilla Ö

Bidrag 2011
26 111 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 99 avseende SALSA, 18 007 kr
2. att Lilla Ö beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande SALSA, 26 111 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Ramkullen
E Bellwaldius
Akten
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BUN.2010.505.043

§ 23
Beslut angående bidrag 2011 till Ramkullen
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Ramkullen

Bidrag 2011
13 386 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 100 avseende SALSA, 9 232 kr
2. att Ramkullen beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande SALSA,
13 386 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011
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BUN.2011.26.002

§ 31
Delegationsärenden
Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och delegat

Protokoll från
centrala samv.gr

Barn- och ungdomskontoret

BUN
2010.472.214

Yttrande i planärenden - Pottholmen

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2010.512.022

Vikariat kortare än
en månad –
Förordnande

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2010.117.002

Utse attestansvarig/ersättare samt
attestbelopp
Gullberna förskola

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2010.117.002

Utse attestansvarig/ersättare samt
attestbelopp
skolområdet Jämjö

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2010.117.002

Utse attestansvarig/ersättare samt
attestbelopp
Rosenholm –
Västra skolområdet

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare samt
attestbelopp
skolområdet Lyckeby

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare samt
attestbelopp
skolområdet Jämjö

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

26 januari 2011
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forts § 31
BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare samt
attestbelopp
Sunnadal,
Västra området

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare samt
attestbelopp
Nättraby
Västra området

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare samt
attestbelopp
Rosenholm
Västra området

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare samt
attestbelopp
skolområdet
Trossö/Wämö

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN 1
2010.108 S

Beslut om anpassad
studiegång för
elev

Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN 1
2010.109 S

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Trossö skolområde

BUN 1
2010.110 S

Beslut om anpassad
studiegång för
elev

Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN 2
2010.197S.606

Beslut om anpassad
studiegång för
elev

Västra skolområde
Sunnadal
Sven Björkander

BUN 2
2010.198S.606

Beslut om anpassad
studiegång för
elev

Västra skolområde
Sunnadal
Sven Björkander

26 januari 2011

Forts § 31
BUN 2
2010.199.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområde
Rosenholml
Birgitta Strelert

BUN 2
2010.206.606

Beslut om anpassad
studiegång för
elev

Västra skolområde
Sunnadal
Sven Björkander

Upprättande av
Likabehandlingsplan
Sunnadalskolan

Västra skolområdet
Sunnadal
Ulla Ståhl

BUN 3
2010.384.606

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN 3
2010.385.606

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN 3
2011.1.609

Upprättande av
Likabehandlingsplan
fskl Lyckeby

Lyckeby skolområde
Mona Nilsson

BUN 3
2011.7.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

BUN 3
2011.8.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(10 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

BUN 3
2011.15.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(10 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

BUN 3
2011.16.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman
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BUN 3
2011.17.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Per-Olof Mattsson

BUN 3
2011.19S.606

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Lyckeby skolområde
Per-Olof Mattsson

BUN 4
2010.186S.609

Beslut om anpassad studiegång för elev

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN 4
2011.216.609

Ledighet för elev fler än tio
dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Jämjö skolområde
Brita Kindastam Mogreen

BUN 4
2010.222.611

Ledighet för elev fler än tio
dagar
(15 dagar)
Beviljad av rektor
Beslut om anpassad studiegång för elev

Jämjö skolområde
Helen Sollin

BUN 4
2010.236.609

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN 4
2010.237.609

Beslut om anpassad studiegång för elev samt
särsk underv.gr

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN 4
2010.238.609

Beslut om placering
av elev i särskild
undervisningsgrupp

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN 5
2010.370.606

Ledighet för elev fler än tio
dagar (13 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Kjell Prahl

BUN 5
2010.391.606

Ledighet för elev fler än tio
dagar (13 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Ulf Ebbesson
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BUN 5
2010.340.606

Ledighet för elev fler än tio
dagar (13 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Charlott Swärdh

BUN 5
2010.434.606

Ledighet för elev fler än tio
dagar (13 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Kjell Prahl

BUN 5
2010.439.606

Ledighet för elev fler än tio
dagar (13 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Ulf Ebbesson

BUN 6
2010.84.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(14 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 8
2010.58.606

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan och beslut
om grundsärskola eller träningsskola

Stöd och utveckling
Tomas Hall

BUN 8
2010.63.606

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan

Stöd och utveckling
Tomas Hall

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
____________

Roland Andréasson (S) delar inte i beslutet.

26 januari 2011

§ 32
Meddelanden
Kommunfullmäktige

BUN.2010.482.102
§ 177
Regler för ersättare

Kommunfullmäktige

BUN.2010.483.002
§ 178
Riktlinjer för attest

Kommunfullmäktige

BUN.2010.484.041
§ 179
Fastställande av kommunens skattesats och vissa
avgifter för år 2011

Kommunfullmäktige

BUN.2010.517.042
§ 191
Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens
samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

BUN.2009.290.042
§ 194
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2010 för
kommunens samlade verksamheter

Förvaltningsrätten
i Växjö

BUN.2010.89.043
Dom i mål 1538-10

Förvaltningsrätten
i Växjö

BUN.2010.88.043
Dom i mål 1539-10

Socialstyrelsen

BUN.2010.99.106
Beslut; verksamhetstillsyn avseende insatser för
barns och ungdomars psykiska hälsa

Skolverket

BUN.336.047
Beslutsmeddelande; Maxtaxa, fastställda
bidragsramar för 2011

34
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Statistiska centralbyrån

BUN.2010.336.047
Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa
inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Räddningstjänsten
Östra Blekinge

BUN.2010.507.291
Tillsynsprotokoll, Rosenholmskolan Sport College

Barn- och ungdomsförvaltningen

Guldboken 2010

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

26 januari 2011

§ 33
Kurser och konferenser
Skolriksdagen den 28-29 mars 2011
Följande ledamöter åker till Skolriksdagen i Stockholm den 28-29 mars 2011.
Nicklas Platow (M)
Peter Chrisensen (FP)
Tomas Brindefalk (KD)
Eva Franksson Colliander (C)
Helene Gustavsson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Bo Svensson (S)
Ola Svensson (SD)
Från förvaltningen åker:
Anja Eklund
Mats Dahl
Solvig Ohlsson
Ewa Bellwadius (serviceförvaltningen)
Lena Dehlin (serviceförvaltningen)
Eva Karlsson, nämndsekreterare anmäler deltagarna till Skolriksdag inklusive
seminarium samt bokar resa och hotell rum. Resan ska bokas med det mest
kostnadseffektiva ressättet.
________________
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§ 34
Övrigt
Skolinspektionen den 9 februari
Skolinspektionen har nu avslutat sin tillsyn i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg
och skolor i Karlskrona kommun.
Den 9 februari presenteras det samlade kommunbeslutet kl. 13.00-14.00 på KKC,
Gullberna Park. De ledamöter/ersättare som vill närvara denna timme är välkomna.
I direkt anslutning till den gemensamma återföreningen av Skolinspektionens
bedömning anordnas seminarier med begränsat deltagarantal.
Till dessa sju seminarier inbjudes två politiker per seminarium att deltaga.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att tilldela dessa platser till arbetsutskottets
ledamöter (sju stycken) samt en plats vardera till (SD), (KD), (V) och (MP) och
två ytterligare platser till femklövern och en till (S).
Anmälan sker senast den februari till Eva Karlsson.
_____________

Redovisning – kränkande behandling i grundskolan
Eva-Britt Dahlström (S) frågar när redovisningen med att följa upp kränkande
behandling i grundskolan ska presenteras.
Tf förvaltningschef svarar att man på barn- och ungdomsförvaltningen har en tjänst
obemannad för tillfället. Redovisning kommer att ske så fort materialet har
sammanställts.
_____________

23 februari 2011
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Plats och tid

Kommunhuset, lokal Freden
onsdagen den 23 februari 2011 kl 08.30 – 12.50

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
fr o m kl. 08.45 Tjänstgörande fr o m § 37 föredragningen
Emma Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Eva-Britt Dahlström (S) § 35-36
Emina Cejvan (M)
Eva Franksson Colliander (C)

Ersättare

Eva-Britt Dahlström (S) fr o m § 37 föredragningen
Richard Lundqvist (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Martin Hedenmo (S)
t o m kl. 12.00 föredragningen
Eva Henningsson (S)
Magnus Johansson (M)
Martin Abramsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Maria Appelskog (KD) t o m kl. 12.00 föredragningen

Tjänstemän

Anja Eklund, t f barn- och ungdomschef
Mats Dahl, verksamhetschef grundskola/fritidshem
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Ewa Bellwalius, controller
Mats Fredh, handläggare
Eva Karlsson, nämndsekreterare

föredragningen

2
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Utses att justera Helene Gustafsson (S)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli fredagen den 25 februari 2011

Justerade paragrafer §§ 35-52
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 25 februari 2011 är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 25 februari 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

23 februari 2011
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§ 35
Minnesstund
Ordförande meddelar det tragiska beskedet att Åsa Thelning förolyckats i en
trafikolycka förra veckan.
”Många av oss har nåtts av beskedet att Åsa Thelning tragiskt har förolyckats i en
trafikolycka förra veckan.
Åsa var under förra mandatperioden ersättare i denna nämnd och bidrog på ett
mycket konstruktivt sätt i alla de frågor vi har att förhålla oss till och besluta om.
I denna mandatperiod hade Åsa en plats i idrotts- och fritidsnämnden och var
utsedd till nämndeman.
Förlusten av Åsa är stor för alla oss som hade förmånen att få verka tillsammans
med henne och våra tankar går till de närmast anhöriga.
Låt oss hedra minnet av Åsa Thelning med en tyst minut.”
____________

23 februari 2011
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§ 36
Aktuell information
1.

Redovisning av kö till förskolan
Solvig Ohlsson, verksamhetschef för förskolan, går igenom de grundläggande
reglerna för att få barnomsorg.
Solvig informerar även om hur kön till förskolorna ser ut i dagsläget.
Som det ser ut i dag kommer alla som behöver barnomsorg 2011 att få detta,
dock inte alltid sitt första alternativ.
Inflyttningen till kommunen är stor. Det är därför svårt att veta hur många
som behöver plats under året.
Trycket på nattomsorgen växer. Förvaltningen återkommer under året i denna
fråga.
_____________

23 februari 2011

2.

6

§ 36 forts
Budget/fördelning av öppen förskola våren 2011
Solvig Ohlsson, verksamhetschef för förskolan, informerar om hur det ser ut
med öppna förskolor i kommunen. I dagsläget finns det öppna förskolor i
Rödeby, Jämjö, Kungsmarken och Nättraby.
För närvarande finns det ingen lämplig lokal till att öppna en öppen förskola
på Trossö. Önskemål om en öppen förskola på Trossö finns dock från flera
föräldrar. Förvaltningen jobbar på att lösa detta.
____________

23 februari 2011

3.

§ 36 forts
Politikerutbildning

Ewa Bellwaldius, controller, går igenom bidragsregler för fristående
verksamheter samt barn- och ungdomsnämndens budget för 2011.
___________
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Kommunstyrelsen
Revisionen
Rapport
Akten

8

BUN.2009.290.042

§ 37
Årsredovisning och personalbokslut 2010 för barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden har i årsredovisning 2010, daterad den 14 februari 2011,
beskrivit viktiga händelser och insatser under året.
Här finns en allmän beskrivning av nämndens ansvarsområde, årets händelser i
förskola, grundskola, fritidshem och särskola. I årsredovisningen finns också
skrivningar om personal, antal anställda, hälsoutveckling, sysselsättningsgrad.
personalförsörjning, rekrytering och kompetens.
Förbättrings- och utvecklingsarbete och måluppfyllelse – kvalitet och resultat beskrivs
också.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2010 uppgick till 944,6 mnkr efter att
kommunfullmäktige i juni tillfört ytterligare 5,1 mnkr.
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per 2010-12-31 uppgick till 936,9
mnkr, att jämföra med budget 944,6 mnkr, en avvikelse med + 7,7 mnkr.
I årsredovisningen finns kommentarer till avvikelser, texter om investeringar, miljö
och framtiden.
Nyckeltal och personalnyckeltal presenteras också i årsredovisningen.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att godkänna årsredovisningen för år 2010
2. att överlämna årsredovisningen till revisionen för handläggning
3. att hos kommunstyrelsen begära att nämndens positiva resultat om 7,7 mnkr
överförs till 2011 med hänvisning till att barn- och ungdomsnämnden
uppnått målen
4. att 1,3 mnkr av återstående investeringsmedel överförs till 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________

23 februari 2011

Kommunstyrelsen
Akten
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BUN.2008.348.040

§ 38
Redovisning av internkontrollplan 2009-2010
I dokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” framgår
att Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig
internkontroll av verksamheten. Nämnderna och styrelserna har det yttersta
ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter.
Varje nämnd och styrelse ska senast i februari månad anta en plan för sin interna
kontroll. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen
Rapportering av uppföljning på nämndsnivå till kommunstyrelsen ska ske i
samband med årsbokslutet. Rapportering ska också ske till kommunens revisorer.
Redovisning av internkontrollplan för 2009/10
Följande kontrollmoment har genomförts för barn- och ungdomsnämndens verksamheter
under 2009/2010.
Process/Rutin/
System
Attestlista

Kontrollmoment

Delegationsordning
Tillsyn av enskild
verksamhet
Alkohol och
drogvanor

Kvalitet och
säkerhet.
Ungdomars attityder
och vanor

Attitydundersökning

Attityder och
uppfattningar
om skolan.
Föräldrars
uppfattningar
om förskolan.
Provsystem och
betyg.

Kvalitet i förskolan

Kunskapsprov, betyg

Ansvarig

Frekvens

Förvaltningschef
Förvaltningschef

3 tillfällen per
år
1 gång per år

Kvalitetschef

4 tillfällen per
år
Vartannat år

Kvalitetschef i
samarbete med
socialförvaltningen
Kvalitetschef

Kvalitetschef

Kvalitetschef

VT 10
år 9
HT 10 år 5
VT 09

VT och HT
Enligt statliga
direktiv

Metod

Stickprov

Har skett
kontinuerligt
Reviderad och
beslutad i maj 2010
Delvis egenomfört

Enkät år 9

Genomförd

Enkät,
klassrapporter

Genomförda

Enkät, avdelnings
rapport

Genomförd

Sammanställning och
analys av resultat

Genomfört

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna redovisad internkontrollplan och överlämna denna till
kommunstyrelsen.

23 februari 2011
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna redovisad internkontrollplan och överlämna denna till
kommunstyrelsen.
_______________
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BUN.2011.20.040

§ 39
Förslag till internkontrollplan 2011
I dokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” som
beslutades av kommunfullmäktige 081218 framgår att kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig internkontroll av verksamheten.
Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom
sina respektive verksamheter.
Varje nämnd och styrelse ska senast i februari månad anta en plan för sin interna
kontroll. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen.
Den interna kontrollplanen skall ange hur tillsynen av verksamheten skall bedrivas
och den ska, något förenklat, svara på frågorna:
Vad ska kontrolleras,
När och med vilken frekvens ska kontrollen eller kontrollerna genomföras,
Hur ska kontrollen genomföras,
Vem som bär ansvaret för kontrollen och
Hur ska rapporteringen ske.

Rapportering av uppföljning på nämndsnivå till kommunstyrelsen ska ske i
samband med årsbokslutet. Rapportering ska också ske till kommunens revisorer.
Förslag till internkontrollplan – Barn- och ungdomsnämnden 2011.
Uppföljningar och utvärderingar inom Barn och ungdomsnämndens
verksamhetsområden sker på både centralnivå och enhetsnivå.
Årligen skrivs instruktioner till rektorerna där årets kontrollområden pekas ut. Allt
uppföljnings- och utvärderingsarbete som görs, oavsett metoden ingår i vårt totala
kvalitetsarbete. Varje enhet med förskola, fritidshem och skola sammanställer
insatser och resultat i en kvalitetsredovisning. Personalen deltar aktivt i detta arbete.
Förvaltningens kvalitetsredovisning redovisar i första hand gemensamma
kvalitetsmätningar.
Den nya skollagen började gälla den 1 augusti 2010 ska tillämpas from 1 juli 2011.
Inom barn– och ungdomsförvaltningen pågår arbetet med ett nytt system för
kvalitetsarbetet för att möta de förändringar och nya direktiv som den nya skollagen
innebär.
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Följande kontrollmoment genomförs för barn- och ungdomsnämndens
verksamheter under 2011.
Process/Rutin/System

Kontrollmoment

Attestlista
Delegationsordning
Tillsyn av enskild
verksamhet
Attitydundersökning

Kvalitet i förskolan

Kunskapsprov, betyg

Kvalitet och
säkerhet
Elevers attityder
och uppfattningar
om skolan.
Föräldrars attityder
och uppfattningar
om förskolan.
Enligt nationellt
provsystem och
betygsystem.

Ansvarig

Frekvens

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Kontinuerligt
1 gång per år eller
vid behov
4 tillfällen per år

Kvalitetschef

Metod

Rapporteras till

Besök enligt
upprättad struktur
Enkät,
klassrapporter

Barn- och
ungdomsnämnden
Barn- och
ungdomsnämnden

Kvalitetschef

VT 11
år 5 och 8

Kvalitetschef

VT 11

Enkät,
avdelningsrapport

Barn- och
ungdomsnämnden

Kvalitetschef

VT och HT
Enligt statliga direktiv

Sammanställning
och
analys av resultat

Barn- och
ungdomsnämnden

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att anta internkontrollplanen för 2011 och överlämna denna till kommunstyrelsen
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

23 februari 2011

Karlskrona Språkfriskola
E Bellwaldius
Akten

13

BUN.2011.13.042

§ 40
Ansökan om förhöjt lokalbidrag 2011 – Karlskrona Språkfriskola
modulbyggnad
Karlskrona Språkfriskola AB har inkommit med en ansökan om förhöjt lokalbidrag
för den del av modulbyggnaden där de bedriver sin skolverksamhet.
Enligt beslutat regelverk gällande förhöjt lokalbidrag, BUN § 78, 20 december
2010, kan fristående verksamhet erhålla högre lokalkostnad än genomsnittlig om
verksamheten är under nyetablering och frågan om ökad lokalkostnad prövats innan
nyetableringen.
Eftersom verksamheten är igång och frågan inte prövats innan nyetableringen
föreligger enligt beslutat regelverk ingen rätt till förhöjt lokalbidrag.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att avslå ansökan från Karlskrona Språkfriskola AB gällande förhöjt lokalbidrag
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) deltar inte i
beslutet.

23 februari 2011

Bastasjö förskola
E Bellwaldius
Akten

14

BUN.2011.13.042

§ 41
Ansökan om förhöjt lokalbidrag 2011 – Bastasjö förskola modulbyggnad
Bastasjö förskola AB har inkommit med en ansökan om förhöjt lokalbidrag för den
modulbyggnad där de bedriver sin 5-årsverksamhet.
Enligt beslutat regelverk gällande förhöjt lokalbidrag, BUN § 78, 20 december
2010, kan fristående verksamhet erhålla högre lokalkostnad än genomsnittlig om
verksamheten är under nyetablering och frågan om ökad lokalkostnad prövats innan
nyetableringen.
Eftersom verksamheten är igång och frågan inte prövats innan nyetableringen
föreligger enligt beslutat regelverk ingen rätt till förhöjt lokalbidrag.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att avslå ansökan från Bastasjö förskola AB gällande förhöjt lokalbidrag för
modulbyggnad
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) deltar inte i
beslutet.
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Karlskrona Språkfriskola
E Bellwaldius
Akten

15

BUN.2011.13.042

§ 42
Ansökan om förhöjt lokalbidrag 2011 – Karlskrona Språkfriskola
nybyggnation
Karlskrona Språkfriskola AB har inkommit med en ansökan om förhöjt lokalbidrag
för den nybyggnation av skola som de planerar från hösten 2011.
Enligt beslutat regelverk gällande förhöjt lokalbidrag, BUN § 78, 20 december
2010, kan fristående verksamhet erhålla högre lokalkostnad än genomsnittlig om
verksamheten är under nyetablering och frågan om ökad lokalkostnad prövats innan
nyetableringen.
Eftersom verksamheten är igång och frågan inte prövats innan nyetableringen
föreligger enligt beslutat regelverk ingen rätt till förhöjt lokalbidrag.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att avslå ansökan från Karlskrona Språkfriskola AB gällande förhöjt lokalbidrag för
nybyggnationen hösten 2011
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) deltar inte i
beslutet.
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Serviceförvaltningen
Stab
Akten
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BUN.2010.514.460

§ 43
Förslag till kostpolicy för Karlskrona kommun
Bakgrund
Med utgångspunkten att mat är avgörande för barns hälsa och utveckling, genom att
servera bra mat i trivsam miljö och därigenom skapa bra förutsättningar för lärande,
har en ny kostpolicy
för Karlskrona kommun arbetats fram. Den riktar sig till måltidsverksamheten inom
förskola, skola, fritidshem och familjedaghem.
Utredningen har haft folkhälsorådets övergripande mål om god folkhälsa, och det
specifika målet avseende mat och livsmedel, dvs. goda matvanor och säkra
livsmedel, som utgångspunkt i sitt arbete.
Förslaget till kostpolicy fokuserar på och definierar ett antal viktiga områden. Dessa
är följande:
• Matglädje – mål.
• Kostpolicy – syfte.
• Folkhälsa nationella mål.
• Måltider – riktlinjer.
• Livsmedelssäkerhet – egenkontroll.
• Inköp och upphandling.
• Kompetensutveckling.
• Miljöaspekter.
• Uppföljning och ansvar.
Utredningsförslaget har under 2010 arbetats fram, i bred delaktighet med berörda
verksamheter.
Inom respektive kostområde/skolområde har synpunkter och feedback från
kökspersonal, rektorer och kostchefer bidragit till innehållet i det upprättade
förslaget.
Förslag till remissyttrande
Under rubriken ”Måltider riktlinjer” har barn- och ungdomsnämnden synpunkter
av kvalitativ karaktär.
Måltidernas sammansättning (första stycket):
En kostpolicy bör ha en tydligare skrivning vad gäller halv- och helfabrikat. Därför
vill barn- och ungdomsnämnden att sista meningen byts ut mot
”Halv eller helfabrikat ska endast användas i undantagsfall”
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I samma avsnitt redovisas i punktlista policy för måltidernas sammansättning. Här
föreslås att
Punkt 5 bör bytas ut mot ”Andelen ekologiska produkter i matlagningen skall
utgöra 25%”
Punkt 8 bör bytas ut mot ”Transport av varm mat skall minimeras”
Kostpolicyn anger vidare att uppdatering, revidering och utvärdering av kostpolicyn
skall ske vartannat år, som ett samarbete mellan service-, barn- och ungdoms- och
utbildningsförvaltningen. För att förtydliga ansvarsfrågan i frågan om utvärdering
och revidering, är det vikigt att justera denna formulering, så att det klart framgår
att Serviceförvaltningen har ansvaret att utföra utvärderingen. Barn- och
Ungdomsförvaltningen är köpare av tjänsten och ska därför ges möjlighet att
tillföra synpunkter.
Den nya skollagen tar bl.a. upp att skolmat skall vara näringsriktig. Därför
förväntar sig barn- och ungdomsnämnden att serviceförvaltningen, i samband med
utvärdering, återkommer med redovisning till nämnden, betr. näringsriktighet och
fördelning av näringsinnehåll i den kost som serveras till barnen och eleverna.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna förslaget till remissyttrande angående kostpolicy för Karlskrona
kommun.
Yrkanden
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar på att skrivningen i punkt 5 ska lyda: ”Andelen
ekologiska produkter i matlagningen ska utgöra minst 25%.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Åsa Gyberg Karlssons
yrkande och finner tjänstemannaförslaget som antaget.
Votering
Votering begärs. Nämnden godkänner följande voteringsproposition:
Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja och den som bifaller Åsa Gyberg
Karlssons yrkande röstar nej:
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Emma Stjernlöf
(M), Birgitta Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Thomas Brindefalk Knutsson (KD),
Emina Cejvan (M), Eva Franksson Colliander (C).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson
(S), Helene Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Ola Svensson (SD), Åsa Gyberg
Karlsson (V).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8-ja röster och 7 nej-röster att bifalla
tjänstemannaförslaget.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna förslaget till remissyttrande angående kostpolicy för Karlskrona
kommun.
_______________
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Socialnämnden
Akten
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BUN.2010.491.043

§ 44
Enkät, Karlskronaungdomars drogvaror
Till barn- och ungdomsnämnden har ställts en skrivelse angående en enkätundersökning om ungdomars drogvanor.
Socialnämnden önskar att få genomföra enkäten i åk 9 med hjälp av skolorna.
Tillika önskar socialnämnden ett beslut om delfinansiering av undersökningen med
drygt 25.000 kronor.
Syftet med undersökningen är:
”att ge en bild av Karlskronas ungdomars drogvanor inom alkohol, narkotika och
tobaksområdet, samt att i en jämförande studie med tidigare undersökningar ge en
bild av förändringar inom ovan område”
Barn- och ungdomsförvaltningen har medverkat till undersökningen i tidigare
omgångar.
Skolorna har i varierande grad kunnat använda resultaten i sitt arbete med ANT
undervisning och elevers hälsa och livsstil.
I skolorna genomförs individuella hälsosamtal, utvecklingssamtal,
hälsoundersökningar, attitydundersökningar som på ett annat sätt även kan kopplas
ihop till skolsituationen.
Därför har det inför 2011 inte budgeterats för drogvaneundersökningen.
Det vore däremot olyckligt om den systematik som socialförvaltningen värderar
som viktig avbryts alltför snabbt.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att skolornas niondeklasser ges möjlighet att besvara enkätfrågor om
drogvanor.
2. att 2011 ta en tredjedel av kostnaden, men därefter inte vara ansvarig för
finansieringen.
3. att meddela socialnämnden ovanstående.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

23 februari 2011

Kommunfullmäktige
Akten
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BUN.2011.51.003

§ 45
Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
Reglementet för barn- och ungdomsnämnden har reviderats.
- Texten för nämndens verksamhetsområde har anpassats till aktuell lagtext.
- Det är nu inskrivet i reglementet att ”Barn- och ungdomsnämnden är
vårdgivarens representant för elevhälsans medicinska del för förskoleklass,
grundskola och grundsärskola.”
- Det skrivs också in att ”Ordförande äger besluta å nämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet skall
anmälas vid nämndens nästa ordinarie sammanträde.”
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna revideringen av barn- och ungdomsnämndens reglemente.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

23 februari 2011

Tekniska nämnden
M Dahl
Berörda rektorer
Akten

BUN.2011.52.287

§ 46
Utbyggnad av Spandelstorpskolan
Bakgrund
Elevantalet ökar stadigt inom Spandelstorpskolans upptagningsområde de
närmaste åren. Det beror, dels på skolans popularitet och dels på den
expansion av villabebyggelsen som nu sker i Norra Hässlegården och i
Bastasjöområdet. För många familjer är Spandelstorpskolan det naturliga
valet, när deras barn skall börja sin skolgång. Även föräldrar i
Backaboområdet och i södra delen av Kättilsmålas upptagningsområde, ser
Spandelstorp som ett attraktivt skolval.
Elevantalet ökar under de närmaste åren, och beräknas öka med 36 elever
läsåret 2011/2012. Ökningen sker i huvudsak inom F-klassverksamheten, men
elevantalet i övriga klasser ökar.
Den tidigare beslutade och genomförda stängningen av skolan i Backabo
innebär och har inneburit en tillströmning av elever till Spandelstorpsskolan.
Inför läsåret 2011/2012 är prognosen att 5-6 elever. Även familjer som bor
inom angränsande skolområden, men nära gränsen mot Spandelstorp, väljer
ibland Spandelstorp som skola för sitt barn. Detta ger skolan utifrån erfarenhet
ett tillskott av 2 – 3 elever per årskurs.
Idag har Spandelstorpskolan väl utnyttjade lokaler, prognostiserade
elevökningar ger ett ökat tryck på fritidshemslokaler, matsal, idrottslokaler,
slöjdsalar, trafiksituationen och parkeringsutrymmen samt personalutrymmen.
År 2014 kommer skolan enligt prognosen att ha 488 elever, i åldrarna 6 – 11
år. Det innebär en ökning av elevantalet med 20 % under perioden 2009 –
2014.
Skolan har i nuvarande utförande inte plats att ta hand om den väntade
volymökningen. Skulle utvecklingen gå mot ytterligare volymökning och
därmed fyra paralleller i varje åldersgrupp finns behov av en ny skola i
området.
Våra förskolor inom området har de senaste åren haft en hög tillströmning. På
grund av minskat antal barn i området kommer behovet av förskoleplatser att
på sikt minska. Den förtätning av grupperna som varit nödvändig under
senaste åren kommer därför att avta och gruppstorlekarna kommer att kunna
återgå till normala grupperingar på ca 19 platser per avdelning.
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Faktorer som kan påverka elevtillströmningen.
Inom Spandelstorpsskolans upptagningsområde har den etablerade fristående
verksamheten Språkskolan planerat att expandera sin verksamhet med
beräknad start den 1 augusti 2011.
Förslag
För att möta den elevutveckling som prognostiserats behöver
Spandelstorpsskolan
1. omdisponeras för att skapa ytterligare ca 50 platser i matsalen,
2. tillföras yta för elevverksamhet samt personalutrymmen
3. en förändrad trafik- och parkeringssituation
Eftersom det finns en osäkerhet inför Språkskolans tillväxt och andra aktörers
agerande i området bör en så flexibel lösning som möjligt användas utan att
göra avkall på kvalitetskrav.
Befintlig matsal ges ökat antal platser genom att angränsande utrymmen tas i
anspråk. Yta för elevverksamhet och personalutrymme tillskapas i form av en
fristående byggnad om ca 300 kvm och placeras på lämplig plats.
Föreslagna förändringar innebär att Spandelstorpskolan under perioden
beräknas kunna möta behovet av upp till fyra grupper i 2-3 årskurser av
skolans sex årskurser. Eftersom en kraftig ökning av elevantalet sker, redan
inför läsåret 2011/2012, behöver utbyggnaden av skolan stå klar senast vid
höstterminsstarten 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
skyndsamt genomföra en omdisposition av lokaler i anslutning till befintlig
matsal så att ytterligare ca 50 platser färdigställs före den 1 augusti 2011

att

hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
skyndsamt uppföra en fristående byggnad om ca 300kvm för
elevverksamhet och personalutrymme placerad på lämplig plats den
1 augusti 2011.

att

hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
genomför en förstudie av trafik- och parkeringssituationen med förslag till
åtgärder och kostnader.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________

23 februari 2011

Tekniska förv/nämnden
Mats Dahl
Berörd rektor
Akten
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BUN.2011.53.282

§ 47
Lokalbehov Rosenholmskolan
Bakgrund
Inför läsåret 2011/2012 finns idag en kö av 140 elever varav 12 är syskon som går
på skolan. För att i någon mån kunna möta detta intresse planerar skolan 44 platser i
åk 6.
Nuvarande lokalsituation ger inte möjlighet att möta det söktryck som finns och har
begränsade utrymmen för elevernas utrustning samt arbetsplatser för lärare.
I direkt anslutning till nuvarande lokaler har två utrymmen lämnats av tidigare
hyresgäst om sammanlagt 162 kvm . Lokalerna är tillgängliga den 1 mars 2011.
Med en tillgång till dessa lokaler kommer Rosenholmsskolan att årligen kunna ta in
två grupper och läsåret 12/13 kunna erbjuda undervisning för 184 elever.
Eleverna saknar idag attraktiv och säker skolgård vilket skulle ge större möjligheter
till utomhusvistelse och spontanidrott under raster.
Förslag
Att hyresavtal tecknas med fastighetsägaren Hemsö Karlskrona Fastighets AB för
period 1 mars 2011 till och med 29 februari 2016 för 162 kvm i fastigheten
Karlskrona 3:3, Arenavägen 15, plan 4.
En förändring av nuvarande parkeringsplats för att göra den mera
”barn/ungdomsvänlig” och med möjlighet till rastaktiviteter ger ungdomarna en
skolgård.
Ekonomi
Kostnad för hyra av tillgängliga lokaler är 178 200 kr per år. Hyra för 2011 blir
148500.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal enligt förslag ovan.

att

hyreskostnaden för 2011 tas ur budgeterad reserv.

att

uppdra åt tekniska nämnden att ge tekniska förvaltningen att genomföra en
förstudie för en skolgård enligt förslag ovan.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________

23 februari 2011

Rapport
Rektorer
Akten

BUN.2011.54.619

§ 48
Attitydundersökning 2010
Ärendet lyfts ut.
Behandlas på barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 27 april 2011.
_______________
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BUN.2011.26.002

§ 49
Delegationsärenden
Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och delegat

Protokoll från centrala
samv.gr

Barn- och ungdomskontoret

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
skolområdet Rödeby

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
skolområdet Jämjö

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
skolområdet Trossö/Wämö

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
skolområdet Nättraby

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
skolområdet Rödeby

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
skolområdet Lyckeby

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
skolområdet Sunnadal

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2010.511.214

Yttrande i planärende –
kv Motellet

Barn- och ungdomskontoret
Solig Ohlsson
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och delegat

BUN
2011.38S.040

Beslut om avgiftsbefrielse
i förskoleverksamhet

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN 3
2011.21.606

Ledighet för elev fler än tio
dagar (11 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Stefan Andreasson

BUN 3
2011.25.606

Ledighet för elev fler än tio
dagar (12 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

BUN 3
2011.26.606

Ledighet för elev fler än tio
dagar (10 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

BUN 3
2011.28.606

Ledighet för elev fler än tio
dagar (15 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Jessica Ahlgren

BUN 5
2010.21S.606

Beslut om placering i särsk
undervisningsgr

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN 5
2010.145S.606

Beslut om anpassad
studiegång

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN 5
2010.141S.606

Beslut om anpassad
studiegång

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN 5
2010.144S.606

Beslut om anpassad
studiegång

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN 6
2011.25.606

Ledighet för elev fler än tio
dagar (13 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.24.606

Ledighet för elev fler än tio
dagar (12 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och delegat

BUN 6
2011.22.606

Ledighet för elev fler än tio
dagar (12 dagar)
Beviljad av rektor
Ledighet för elev fler än tio
dagar (10 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson
Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.11.606

Ledighet för elev fler än tio
dagar (10 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.12.606

Ledighet för elev fler än tio
dagar (16 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.13.606

Ledighet för elev fler än tio
dagar (10 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.9.606

Ledighet för elev fler än tio
dagar (14 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.1.282

Korttidsuthyrning
av lokaler enligt riktlinjer

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.1.282

Korttidsuthyrning
av lokaler enligt riktlinjer

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.2.608

Skoldagens längd studiedagar Hasslöskolan

Västra skolområdet
Nättraby
Johan Johansson

BUN 6
2011.3.608

Skoldagens längd
studiedagar
F-9 Nättrabyskolan

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.10.606
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och delegat

BUN 6
2011.4.609

Beslut om fördelning
av timmar för ämnen m m

BUN 6
2011.5.609

Erbj av allsidigt urval,
elevens val
2-5 Nättrabyskolan

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson
Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.6.609
BUN 6
2011.15.282

Erbj av allsidigt urval,
elevens val
Hasslöskolan
Korttidsuthyrning
av lokaler enligt riktlinjer

Västra skolområdet
Nättraby
Johan Johansson
Västra skolområdet
Nättraby
Kurt-Inge Johnsson

BUN 6
2011.16.282

Korttidsuthyrning
av lokaler enligt riktlinjer

Västra skolområdet
Nättraby
Kurt-Inge Johnsson

BUN 6
2011.17.282

Korttidsuthyrning
av lokaler enligt riktlinjer

Västra skolområdet
Nättraby
Kurt-Inge Johnsson

BUN 6
2011.18.282

Korttidsuthyrning
av lokaler enligt riktlinjer

Västra skolområdet
Nättraby
Kurt-Inge Johnsson

BUN 6
2011.20.609

Upprättande av
likabehandlingsplan för Hasslöskolan 100927

Västra Skolområdet
Nättaby
Johan Johansson

BUN 6
2011.20.609

Upprättande av
likabehandlingsplan för Nättrabyskolan 101011

Västra Skolområdet
Nättaby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.26.282

Korttidsuthyrning
av lokaler enligt riktlinjer

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
____________

23 februari 2011
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§ 50
Meddelanden
Kommunstyrelsen

§ 13
Rekrytering av förvaltningschef

Kommunstyrelsens AU

BUN.2011.31.026
§8
Rapport från utvecklingsarbete för
hållbar jämställdhet i kommunen

Kommunfullmäktige

BUN.2011.40.701
§7
Uppföljning av kommunrådet samt
förslag på fortsättning

Kulturrådet

BUN.2011.37.609
Ansökan till Kulturrådet om bidrag 2011 Skapande skola

Skolverket

BUN.2011.24.047
Statsbidrag för basfärdigheterna läsa, skriva och
räkna: Ansökan 2011 och uppföljning 2010

Skolinspektionen

BUN.2011.42.106
Regelbunden tillsyn i Karlskrona kommun

Åklagarmyndigheten

BUN 2009.229.029
Underrättelse – Trolöshet mot huvudman

Lässtyrelsen i Blekinge län

BUN.2009.113.046
Utbetalning av utvecklingsmedel till Karlskrona
kommun ”Triaden”

Räddningstjänsten

BUN.2011.36.290
Tillsynsprotokoll – Borgmästarens förskola

Räddningstjänsten

BUN.2011.29.291
Tillsynsprotokoll – Vedebyskolan byggnad 1-3, 5

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

23 februari 2011

§ 51
Kurser och konferenser
Utbildning för politiker i styrelsen och nämnder
2 mars kl. 13.00-16.30 på Karlskrona KompetensCenter
Följande ledamöter är anmälda:
Nicklas Platow (M)
Eva Ottosson (M)
Eva Franksson Colliander (C)
Eva-Britt Dahlström (S)
Richard Lundqvist (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Eva Henningsson (S)
Roland Andréasson (S)
Christopher Larsson (SD)
_______________

30

23 februari 2011

§ 52
Övrigt
Inga övriga frågor.
__________

31

30 mars 2011

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 30 mars 2011
§ 53 Aktuell information
- Lägesrapport tidplan, ekonomi mm nya enheter
- Politikerutbildning
§ 54 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning februari 2011
§ 55 Ansökan om förhöjt lokalbidrag 2011 – Tant Grön
§ 56 Ansökan om förhöjt lokalbidrag 2011 – Bastasjö förskola huvudbyggnad
§ 57 Kvalitetsredovisning
§ 58 Förslag till policy angående avgifter i kommunala förskolor, skolor och
fritidshem
§ 59 Val av ledamöter till Folkhälsorådet
§ 60 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
§ 61 Meddelanden
§ 62 Kurser och konferenser
§ 63 Övrigt

1

30 mars 2011

Plats och tid

Gullberna Park, KKC, lokal: Oscarsvärn 1
onsdagen den 30 mars 2011 kl 08.30 – 12.10

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Eva Ottosson (M)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Eva-Britt Dahlström (S)
Richard Lundqvist (S)
Emina Cejvan (M)
Magnus Johansson (M)
Christopher Larsson (SD)

Ersättare

Shirin Sahebjamee (S)
Eva Henningsson (S)
Eva Franksson Colliander (C)
Maria Appelskog (KD)

Tjänstemän

Anja Eklund, t f barn- och ungdomschef
Mats Dahl, verksamhetschef grundskola/fritidshem
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Ewa Bellwalius, controller
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Inbjudna till
politikerutbildningen

Övriga

Margareta Bjarke, specialpedagog
Lena Lund, hörselpedagog
Torun Thern, leg psykolog
Maria Andersson, leg logoped

§§ 53-54
§§ 53-54
§§ 53-54
§§ 53-54

Marie Peterson, SKTF
Mats Viebke, SKTF

§§ 53-54
§§ 53-54

2

30 mars 2011

Utses att justera Jeanette Petersson (S)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen den 4 april 2011

Justerade paragrafer §§ 53-63
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 30 mars 2011 är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 5 april 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

3

30 mars 2011
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§ 53
Aktuell information
1.

Lägesrapport tidplan, ekonomi mm nya enheter
Nättrabyskolan
Tidplanen håller för att få moduler på plats till höstterminen 2011.
Tomt för nybyggnation av skola är ännu inte klar. Tekniska förvaltningen
arbetar på detta.
Spandelstorpskolan
Projekteringsbeslut är inlämnat till tekniska nämnden. Tekniska nämnden har
skickat ärendet vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska besluta
om investeringen.
Holmsjö skola
Det ser nu ut som om Allhallen kommer att byggas i Holmsjö.
Barn- och ungdomsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut på ombyggnation
av Holmsjö skola. Nästa steg är att ta ett projekteringsbeslut.
Tullskolan
Byggstarten är, som tidigare meddelats, fördröjd. Ny beräknad starttid för
ombyggnationen blir juli/augusti 2011.
_____________

30 mars 2011
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§ 53 forts
2.

Politikerutbildning
Anja Eklund, tf förvaltningschef, informerar om hur elevhälsan fungerar.
Personalrepresentanter från enheten för stöd och utveckling presenterar sig och
beskriver hur de arbetar med barn och elever som behöver stöd.
___________

30 mars 2011

Kommunstyrelsen
E Bellwaldius
Akten

6

BUN.2010.508.042

§ 54
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning februari 2011
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 957,4 mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per den 28 februari 2011 uppgår
till 162,4 mnkr, att jämföra med budgeterat utfall 158,7 mnkr, en avvikelse med 3,7 mnkr. Budgeterat utfall är inte fullständigt eftersom enheternas internbudgetar
inte är färdigställda och inrapporterade i ekonomisystemet. Detta får till konsekvens
att avvikelsen i förhållande till budgeterat utfall blir felaktig.
Prognos
Prognostiserat utfall per den 31 december 2011 beräknas till 957,4 mnkr. Vissa av
enheterna har ekonomiska svårigheter och arbete pågår med att slutföra budgeten
och hitta tänkbara besparingar.
Investeringsredovisning
Med anledning av att kommunfullmäktige den 28 maj 2009, § 104 fastställde
riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun måste arbetet med investeringsbudgeten i barn- och ungdomsförvaltningen anpassas efter dessa riktlinjer. Detta
innebär ett nytt förfaringssätt vid fördelning av investeringsmedel till
verksamheten.
Förvaltningen framför att det vore önskvärt att nämnden kan ta beslut om
internbudget i oktober så verksamheten kan få in sin budget innan årsskiftet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att godkänna ekonomi- och verksamhetsuppföljningsrapport per den 28 februari
2011 och överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________

30 mars 2011

Tant Grön
E Bellwaldius
Akten

7

BUN.2011.13.042

§ 55
Ansökan om förhöjt lokalbidrag 2011 – Tant Grön
Tant Grön AB har inkommit med en ansökan om förhöjt lokalbidrag 2011 för Tant
Gröns förskola Kättilsmåla och Tant Gröns förskola Skärfva.
Beslutat regelverk gällande förhöjt lokalbidrag, enligt BUN § 78 20 december
2010, säger att de 3 fristående verksamheter som under 2010 erhållit förhöjt
lokalbidrag skulle ha möjlighet att få detta under 2011.
Tant Gröns förskola Kättilsmåla och Tant Gröns förskola Skärfva är två av dessa
tre verksamheter som erhöll förhöjt lokalbidrag 2010 och därmed enligt regelverket
är berättigade till detta för 2011.
Tant Gröns förskola i Kättilsmåla uppgår till 703 kvm och Tant Gröns förskola i
Skärfva uppgår till 350 kvm. Beräknat antal platser för 2011 uppgår till det som
avtalades i samband med etableringen.
Enligt inlämnat hyreskontrakt uppgår hyran för Tant Gröns förskola Kättilsmåla till
1 680 504 kr/år och för Tant Gröns förskola Skärfva till 905 808 kr/år.
Vid utbetalning av lokalbidrag per plats görs avdrag med 8,6 % för
avgiftsfinansiering. På motsvarande sätt görs detta avdrag här, vilket innebär att
förhöjt lokalbidrag för Tant Gröns förskola Kättilsmåla blir 1 535 981 kr/år och för
Tant Gröns förskola Skärfva blir 827 909 kr/år.
Enligt beslutat regelverk skall för städ och avskrivningar alltid utbetalas
genomsnittlig kostnad, vilket innebär 2 354 kr/plats och år inklusive
administrationspålägg.
Efter att ny reform om bidragsvillkor för fristående verksamheter och nytt regelverk
gällande förhöjt lokalbidrag har prövats 2011 finns det skäl att genomföra en
översyn. Avsikten med översynen är att inför budgetåret 2012 se över regelverket
gällande förhöjt lokalbidrag och vad som kan anses som skälig hyra.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Tant Grön AB för Tant Gröns förskola Kättilsmåla under 2011 istället för
genomsnittlig lokalkostnad per plats erhåller förhöjt lokalbidrag med 1 535
981 kr/år, att utbetalas med en tolftedel per månad

30 mars 2011
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forts § 55
2. att Tant Grön AB för Tant Gröns förskola Skärfva under 2011 istället för
genomsnittlig lokalkostnad per plats erhåller förhöjt lokalbidrag med 827 909
kr/år, att utbetalas med en tolftedel per månad
3.

att Tant Grön AB utöver ovanstående lokalbidrag erhåller 2 354 kr/plats och år
för städ och avskrivningar, moms tillkommer.

Yrkande
Nicklas Platow (M) yrkar på en tilläggsattsats:
att uppdra åt förvaltningen att inför 2012 tydliggöra vad som skall anses utgöra ett
skäligt förhöjt lokalbidrag och ett regelverk för detsamma.
Barn- och ungdomsnämnden bifaller tilläggsyrkandet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att Tant Grön AB för Tant Gröns förskola Kättilsmåla under 2011 istället för
genomsnittlig lokalkostnad per plats erhåller förhöjt lokalbidrag med
1 535 981 kr/år, att utbetalas med en tolftedel per månad,
2. att Tant Grön AB för Tant Gröns förskola Skärfva under 2011 istället för
genomsnittlig lokalkostnad per plats erhåller förhöjt lokalbidrag med 827 909
kr/år, att utbetalas med en tolftedel per månad,
3. att Tant Grön AB utöver ovanstående lokalbidrag erhåller 2 354 kr/plats och år
för städ och avskrivningar, moms tillkommer,
4. att uppdra åt förvaltningen att inför 2012 tydliggöra vad som skall anses utgöra
ett skäligt förhöjt lokalbidrag och ett regelverk för detsamma.
_____________
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Eva-Britt Dahlström (S) samt Richard Lundqvist (S) deltar inte i
beslutet.

30 mars 2011

Bastasjö förskola
E Bellwaldius
Akten
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BUN.2011.13.042

§ 56
Ansökan om förhöjt lokalbidrag 2011 – Bastasjö förskola huvudbyggnad
Bastasjö förskola AB har inkommit med en ansökan om förhöjt lokalbidrag för
huvudbyggnaden.
Beslutat regelverk gällande förhöjt lokalbidrag, enligt BUN § 78 20 december
2010, säger att de 3 fristående verksamheter som under 2010 erhållit förhöjt
lokalbidrag skulle ha möjlighet att få detta under 2011.
Bastasjö förskola är en av dessa 3 verksamheter som erhöll förhöjt lokalbidrag 2010
och därmed enligt regelverket är berättigad till detta för 2011.
Bastasjö förskola uppgår till 875 kvm. Beräknat antal platser uppgår till det som
avtalades i samband med etableringen.
Enligt inlämnat hyreskontrakt uppgår deras hyra till 1 743 938 kr/år. Vid
utbetalning av lokalbidrag per plats görs avdrag med 8,6 % för avgiftsfinansiering.
På motsvarande sätt görs detta avdrag här, vilket innebär att förhöjt lokalbidrag för
Bastasjö förskola blir 1 593 959 kr/år.
Enligt beslutat regelverk skall för städ och avskrivningar alltid utbetalas
genomsnittlig kostnad, vilket innebär 2 354 kr/plats och år inkl
administrationspålägg.
Efter att ny reform om bidragsvillkor för fristående verksamheter och nytt regelverk
gällande förhöjt lokalbidrag har prövats 2011 finns det skäl att genomföra en
översyn. Avsikten med översynen är att inför budgetåret 2012 se över regelverket
gällande förhöjt lokalbidrag och vad som kan anses som skälig hyra.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Bastasjö förskola AB under 2011 istället för genomsnittlig lokalkostnad per
plats erhåller förhöjt lokalbidrag med 1 593 959 kr/år, att utbetalas med en
tolftedel per månad
2. att Bastasjö förskola AB utöver ovanstående lokalbidrag erhåller 2 354 kr/plats
och år för städ och avskrivningar, moms tillkommer.

30 mars 2011
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Yrkande
Nicklas Platow (M) yrkar på en tilläggsattsats:
att uppdra åt förvaltningen att inför 2012 tydliggöra vad som skall anses utgöra ett
skäligt förhöjt lokalbidrag och ett regelverk för detsamma.
Barn- och ungdomsnämnden bifaller tilläggsyrkandet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att Bastasjö förskola AB under 2011 istället för genomsnittlig lokalkostnad per
plats erhåller förhöjt lokalbidrag med 1 593 959 kr/år, att utbetalas med en
tolftedel per månad
2. att Bastasjö förskola AB utöver ovanstående lokalbidrag erhåller 2 354 kr/plats
och år för städ och avskrivningar, moms tillkommer.
3. att uppdra åt förvaltningen att inför 2012 tydliggöra vad som skall anses utgöra
ett skäligt förhöjt lokalbidrag och ett regelverk för detsamma.
_______________
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Eva-Britt Dahlström (S) samt Richard Lundqvist (S) deltar inte i
beslutet.

30 mars 2011

A Eklund
A Ottosson
Rektorerna
Rapport
Akten
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BUN.2011.90.609

§ 57
Kvalitetsredovisning 2010
I redovisningen beskrivs bland annat verksamhetens mål och hur förvaltningen
arbetar med olika metoder för att få godkända resultat i verksamhetens olika delar.
Vidare presenteras förbättrings- och utvecklingsarbete, kartläggning och
uppföljning av barns/elevers kunskap, barn- och elevhälsa med mera.
T f förvaltningschef Anja Eklund redovisar delar av kvalitetsredovisningen med
fokus på framtiden och förbättringsområdena.
Denna kvalitetsredovisningen är den sista i sitt slag. Med den nya skollagen ändras
lagstiftningen. Kvalitetsredovisningen kommer i fortsättningen att få ett annat
upplägg. Det är dock inte klart hur denna kommer att se ut.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att godkänna kvalitetsredovisningen för 2010.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

30 mars 2011

Staben
M Fredh
Rektorer
Intendenter
Akten
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BUN.2011.76.619

§ 58
Förslag till policy angående avgifter i kommunala förskolor, skolor och
fritidshem
Bakgrund
Skolan har haft en historisk tradition av att barnens /elevernas vårdnadshavare
ibland bidragit med vissa medel, inom skolverksamhetens ram. Det kan t.ex. ha
varit medtagen frukt till barnets fruktstund, fika eller enklare lunchpaket vid
skolutflykter, korv eller annat grillbart vid utfärder. Det kan också ha varit
insamlingar till sk. skolresor, där elevernas föräldrar fått bidra med viss kostnad,
t.ex. entréavgifter. Med tiden har det också blivit mera vanligt förekommande att
skolor arrangerat frivilliga studieresor, t.ex. internationella utbyten, inom ramen för
skolverksamheten, där eleverna och deras vårdnadshavare fått bidra med en större
delavgift, för att täcka en del av den självkostnad som arrangemanget medfört.
Denna utveckling har skapat en situation där skolan, och kraven på skolan, hamnat i
konflikt med en allt tydligare tolkning av lagstiftningens formulering om en
avgiftsfri skola, och den historiska traditionen av att i skolans regi ordna trivsamma
studieresor, som ibland har både karaktären av studie- och nöjesresa.
Den nya skollagen är tydligt formulerad i detta avseende och anger följande i 10 §:
”Skolan skall vara avgiftsfri. Eleverna skall utan kostnad ha tillgång till böcker och
andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas
näringsriktiga skolmåltider.”
I skollagens 11 § formuleras ett undantag:
” Trots 10 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig
kostnad för eleverna. I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det,
trots övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma
kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg.
Sådana aktiviteter skall vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga
huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.”
Även inom förskolor och fritidshem förekommer insamlingar till olika
gemensamma arrangemang.
I samband med beslut om internbudget den 20 december 2010, lämnade Barn- och
ungdomsnämnden direktiv om att inga avgifter för aktiviteter som ligger inom
skolans ram får tas ut från och med vårterminsstarten 2011.

30 mars 2011
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Förslag
Med anledning av uppdraget och den nya Skollagens gränsdragning gällande
avgifter i skolan, är det nödvändigt att formulera en gemensam policy för
kommunens samlade skolverksamhet. Förslag till policy angående avgifter i
kommunala förskolor, skolor och fritidshem finns som en bilaga.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta:
att godkänna förslag till avgiftspolicy, gällande kommunala förskolor, skolor och
fritidshem.
Yrkande
Patrik Hansson (S) och Roland Andréasson (S) samt Christopher Larsson (SD)
yrkar bifall till tjänstemannaförslaget
Nicklas Platow (M) yrkar återremiss för att tydliggöra de juridiska följderna samt
att ta fram en konsekvensanalys hur ett beslut påverkar verksamheten.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöra idag eller om det ska
återremitteras och finner yrkandet om återremiss som antaget.
Votering
Votering begärs. Nämnden godkänner följande voteringsproposition:
Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja och den som bifaller Nicklas
Platows yrkande på återremiss röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Jeanette Petersson (S), Roland Andréasson
(S), Helene Gustafsson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Richard Lundqvist (S) samt
Christopher Larsson (SD).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Eva Ottosson
(M), Peter Christensen (FP), Pernilla Persson (C), Thomas Brindefalk Knutsson
(KD), Emina Cejvan (M) samt Magnus Johansson (M).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 nej-röster och 7 ja-röster att
återremittera ärendet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att återremitera ärendet för att tydliggöra de juridiska följderna samt att ta fram en
konsekvensanalys hur ett beslut påverkar verksamheten.
_______________

30 mars 2011

Folkhälsorådet
Berörda ledamöter
Akten

BUN.2010.479.102

§ 59
Val av ledamöter till Folkhälsorådet
Barn- och ungdomsnämnden ska välja två ledamöter till Folkhälsorådet, en
ordinarie från femklöver och en ersättare från S-gruppen.
Förslag på ledamot från femklövern är: Eva Franksson Colliander (C).
Förslag på ledamot från S-gruppen är: Shirin Sahebjamee (S)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att välja Eva Franksson Colliander (C) som ordinarie ledamot och Shirin
Sahebjamee (S) som ersättare i Folkhälsorådet under mandatperioden
2011- 2014.
______________
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2011.26.002

§ 60
Delegationsärenden
Dnr

Ärendemening
Protokoll från centrala
samv.gr

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret

BUN
2011.23.023

Rektor visstidsanställning

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund/Solvig Ohlsson

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
Förvaltningskontoret

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp skolområdet
Trossö/Wämö

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp skolområdet
Lyckeby

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp,
beloppsgränser

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.32.214

Yttrande i planärenden
Torhamn 9:2 m fl

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2011.45S.606

Utökning av vistelsetid på fskl

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN
2011.58.046

Beviljande av medel ur fonder

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN1
2011.42.609

Ledighet för elev fler än tio
dagar (10 dagar)
Beviljad av rektor

Trossö skolområde
Gunilla Ekelöf
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Dnr

Ärendemening

BUN1
2011.48.609

Ledighet för elev fler än tio
dagar (11 dagar)
Beviljad av rektor

Skolområde/avdelning och
delegat
Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN2
Beslut om anpassad studiegång
2010.154.606

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
Beslut om anpassad studiegång
2010.172.606

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
Beslut om anpassad studiegång
2010.206.606

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
2011.19.606

Beslut om anpassad studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
2011.20.606

Beslut om anpassad studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
2011.21.606

Beslut om anpassad studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
2011.56.606

Beslut om anpassad studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
Ledighet för elev fler än
2011.102.606 tio dagar (11 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Sunnadal
Ulla Ståhl

BUN3
Ledighet för elev fler än tio
2011.36.606 dagar (12 dagar)
Beviljad av re Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN3
2011.56.606

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

Ledighet för elev fler än tio
dagar (14 dagar)
Beviljad av rektor
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Dnr

Ärendemening

BUN4
2011.33.609

Ledighet för elev fler än tio
dagar (11 dagar)
Beviljad av rektor

17

Skolområde/avdelning och
delegat
Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN4
Beslut om anpassad studiegång
2011.34S.609

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN4
Beslut om anpassad studiegång
2011.35S.609

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN4
2011.41.609

Ledighet för elev fler än tio
dagar (13 dagar)
Beviljad av rektor

Jämjö skolområde
Brita Kindestam Mogreen

BUN4
2011.48.611

Beslut om anpassad studiegång

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN4
2011.41.609

Ledighet för elev fler än tio
dagar (12 dagar)
Beviljad av rektor

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN5
2010.17.606

Ledighet för elev fler än tio
dagar (11 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN6
2011.27.282

Korttidsuthyrning av lokaler enl
riktlinjer till N-by GoIF

Västra skolområdet
Nättraby
Kurt-Inge Johnsson

BUN6
2011.32.606

Ledighet för elev fler än tio
dagar (13 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.27.282

Korttidsuthyrning av lokaler enl
riktlinjer till Ryttarlidens
samfällighets förening

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.37.609

Förhandling och information enl
samv/MBL-avtal

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.39.282

Korttidsuthyrning av
lokaler enl riktlinjer
till klassförälder

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

30 mars 2011
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Dnr

Ärendemening

BUN8
2010.46.606

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan

Skolområde/avdelning och
delegat
Stöd och utveckling
Tomas Hall

BUN8
2010.47.606

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan

Stöd och utveckling
Tomas Hall

BUN8
2010.60.606

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan och beslut om
grundsärskola eller
träningsskola

Stöd och utveckling
Tomas Hall

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
___________

30 mars 2011

19

§ 61
Meddelanden
Kommunledningsförvaltningen

BUN.2009.229.029
Begäran om överprövning av åklagarens beslut
att inte väcka åtal – Trolöshet mot huvudman

Personalen på Östratorpskolans BUN.2011.76.619
fritidshem samt svar från
Brev gällande förslag till policy angående
ordförande
avgifter i kommunala förskolor, skolor och
fritidshem.
Förälder som har barn
BUN.2011.76.619
på Östratorpskolans fritidshem Brev gällande förslag till policy angående
avgifter i kommunala förskolor, skolor och
fritidshem samt svar från ordförande
Föräldrar som har barn
BUN.2011.76.619
på Östratorpskolans fritidshem Brev gällande förslag till policy angående
avgifter i kommunala förskolor, skolor och
fritidshem samt svar från ordförande
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas
till protokollet.
__________

30 mars 2011
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§ 62
Kurser och konferenser
Flödet av inbjudningar till kurser och föreläsningar som är mycket stort, vad har vi
för utbildningsbehov?
De ledamöter som varit på Skolriksdagen kan eventuellt ha förslag på vilken
utbildning/föreläsning som hela nämnden kan ha nyttan av. Kanske kan vi bjuda in
någon intressant föreläsare.
Diskussion på barn- och ungdomsnämnden i april 2011.
_____________

30 mars 2011
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§ 63
Övrigt
Skolriksdag 28-29 mars 2011
Nicklas Platow (M) meddelar att reseplaneringen till skolriksdagen fungerade bra.
Nicklas tycker att det är viktigt att man reser med det mest kostnadseffektiva
ressättet.
Patrik Hansson (S) tycker att man ska välja annat färdmedel än flyg när man ska
resa, här är pengarna inte det viktiga.
Interpellation i kommunfullmäktige.
_____________

27 april 2011

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 27 april 2011
§ 64 Aktuell information
- SKTF-information
- Lägesrapport tidplan, ekonomi mm nya enheter
- Politikerutbildning
- Reflektioner från Skolriksdagen
- Attitydundersökning skola 2010
§ 65 Förlängning av hyreskontrakt för Kajutans förskola
§ 66 Begäran om omprövning alternativt besvär över beslut angående
lokalbidrag Karlskrona Språkfriskola, Bastasjö
§ 67 Yttrande över ansökan från Nordiska Teknikinstitutet AB
§ 68 Utfall av BSB-tillägg
§ 69 Svar till Skolinspektionen - utgår
§ 70 Attitydundersökning förskolan 2011 - utgår
§ 71 Delegationsärenden
§ 72 Meddelanden
§ 73 Kurser och konferenser
§ 74 Övrigt

1

27 april 2011

Plats och tid

Gullberna Park, KKC, lokal: Oscarsvärn 1
onsdagen den 27 april 2011 kl 08.30 – 14.15
Från kl. 14.15-16.15 förs diskussioner kring kränkande behandling
i skolan.

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Fr o m kl. 08.50 § 65
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)

Tjänstgörande ersättare

Eva-Britt Dahlström (S)
Richard Lundqvist (S)
Emina Cejvan (M)
Magnus Johansson (M)
Christopher Larsson (SD) § 64
Maria Appelskog (KD)
Föredragningen kl. 08.30-12.00
Eva Franksson Colliander (C) Beslutssammanträdet kl. 13.40-14.15

Ersättare

Shirin Sahebjamee (S)
Eva Henningsson (S)
Christopher Larsson (SD) Fr o m § 65
Eva Franksson Colliander (C) Föredragningen

kl. 08.30-12.00

Tjänstemän

Anja Eklund, t f barn- och ungdomschef
Mats Dahl, verksamhetschef grundskola/fritidshem
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Ewa Bellwalius, controller
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare
Gunilla Ingestad, kvalitetssamordnare
Mats Fredh, handläggare
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Övriga

Marie Peterson, SKTF

§ 64

2
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Utses att justera Bo Svensson (S)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen den 28 april 2011

Justerade paragrafer §§ 64-74
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 27 april 2011 är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 28 april 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

27 april 2011
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§ 64
Aktuell information
1. Information SKTF
Marie Pettersson från SKTF informerar om att de vill ha med två
två punkter: Personalfrågor och Arbetsmiljö, till föredragningslistan varje gång.
Informationen tas till protokollet.
_______________

27 april 2011
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§ 64 forts
Aktuell information
2. Lägesrapport tidplan, ekonomi mm nya enheter
Vedebyskolan
Arbetet med uppfräschningen av skolan går enligt planerna.
Korridorerna är snart färdiga, nästa steg är entréerna.
Tullskolan
Arbetet löper på enligt projekteringsplanen. Wämöskolan kommer att vara
klar med den byggnation som måste göras inför flytten av de årskurser från
Tullskolan som kommer höstterminen 2011.
Nättrabyskolan
Paviljongerna kommer att stå klara till höstterminens start 2011.
Spandelstorpskolan
Beställningen av arbetet är gjord. Utbyggnaden kommer dock ej att vara klar
till höstterminens början. Arbetet med att hitta lösningar pågår.
Holmsjö
Ärendet kommer upp på barn- och ungdomsnämnden den 1 juni 2011.
Ekonomin för Allhall är ännu ej löst.
_____________

27 april 2011

§ 64 forts
Aktuell information
3. Politikerutbildning
Utbildningen kommer att förläggas i samband med eftermiddagens
diskussioner.
___________
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§ 64 forts
4. Reflektioner från Skolriksdagen
De ledamöter som var med på Skolriksdagen i mars, delar med sig av sina
reflektioner.
Ledamöterna ska återkomma med initiativ och konstruktiva förslag på hur
deras intryck kan hjälpa vår verksamhet att bli ännu bättre.
___________
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BUN.2011.54.619

§ 64 forts
5. Attitydundersökning skola 2010, åk 5
Mats Fredh, handläggare, informerar om attitydundersökningen samt
sammanställningen av klassens rapporter hur man arbetat i klasserna med
uppföljningen av resultaten.
Nämnden återkommer till förvaltningen med en åtgärdslista.
Informationen tas till protokollet.
____________
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Tekniska förvaltningen
S Ohlsson
Berörd rektor
Akten

9

BUN.2010.154.282

§ 65
Förlängning av hyreskontrakt för Kajutans förskola
Bakgrund
Kajutans förskola har ett hyreskontrakt med fastighetsbolaget Heimstaden som
löper med 36 månaders förlängningar. Enligt tidigare hyreskontrakt kan vi lämna
Kajutans förskola den 31 juli 2014.
I beslutet om ombyggnaden av Tullskolan ingår att de tre förskoleavdelningar som
idag finns på Kajutans förskola ska flyttas till Tullskolan efter ombyggnaden, som
beräknas stå klar sommaren 2012.
En begäran om omförhandling av hyreskontraktet för Kajutans förskola lämnades i
maj 2010 inför kontraktsförlängsperioden fram till den 31 juli 2014.
Omförhandlingen innebar i första hand en önskan om kortare förlängningstider än
de 36 månader som finns idag. Detta för att kunna lämna lokalen sommaren 2012
då ombyggnaden av Tullskolan planeras stå klar. Denna förhandling är dock inte
slutförd.
Våren 2011 har vi tillfälligt öppnat förskola på Hästö gamla medborgarhus för att
klara efterfrågan. I området har vi också sedan lång tid tillbaka periodvis belastat
våra verksamheter hårt.
Behovet av omsorg på obekväma tider ökar också och vi har idag svårt att fullt ut
möta den efterfrågan som finns. Vi arbetar idag med att se på möjligheter hur vi kan
göra detta.
Förslag
För att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser (inkl obekväma tider) och för
att avlasta den tidvis hårt ansträngda verksamheten behövs en permanent utökning
av förskoleplatser i området. En lösning skulle vara att behålla Kajutans lokaler.
Skulle det visa sig att efterfrågan inte fullt ut kommer att fylla platserna på Kajutans
förskola kan någon/några små verksamheter i området t ex Adlersten förskola,
Lanternans förskola eller Annebo förskola flyttas till Kajutans förskola som är en
större enhet.
I den pågående hyresförhandlingen med hyresvärden Heimstaden bör därför
omförhandlingen inte gälla en kortare uppsägningstid utan en förlängning av
hyresavtalet. Förutsättningen för denna förlängning är dock en reducering av
hyreskostnaden

27 april 2011
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forts § 65
Årshyran för Kajutans förskola är idag 1 198 435 kr/år. Denna summa är den totala
hyran för Barn- och ungdomsnämnden vilket inkluderar verksamhetslokaler, kök
och driftskostnader knutna till fastigheten.
Förlängningsperioderna är 36 månader med 12 månaders uppsägningstid.
Ytan är totalt 668 m2 vilket innebär 1 794 kr/m2.
I samband med förhandlingen ska också behovet av underhållsarbeten i lokalen och
utemiljön ses över.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att förlänga hyreskontraktet av Kajutans förskola under förutsättning att
hyreskostnaden reduceras.
Patrik Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsen bör informeras om
volymökningarna.
Presidiet informerar budgetberedningen fredagen den 29 april om beräknade
volymökningar framöver.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________

27 april 2011

Förvaltningsrätten
Karlskrona Språkfriskola
Staben
Akten
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BUN.2011.13.042

§ 66
Ansökan om förhöjt lokalbidrag 2011 – Karlskrona Språkfriskola
Karlskrona Språkfriskola AB har inkommit med en begäran om omprövning
alternativt besvär över beslut enligt § 40 i barn- och ungdomsnämnden den
23 februari 2011. Beslutet innebar avslag på ansökan om förhöjt lokalbidrag för
Karlskrona språkfriskola. Överklagan har inkommit inom rätt tid från den dag
Karlskrona Språkskola AB delgivits beslutet.
Karlskrona språkfriskolas etablering skedde från och med höstterminen 2010. I
samband med denna etablering fördes ingen diskussion kring eventuellt fördyrade
lokalkostnader utan verksamheten startade upp med vetskapen att lokalkostnader
ersätts utifrån genomsnittlig lokalkostnad i kommunal verksamhet.
Inför 2011 beslutade barn- och ungdomsnämnden om ett regelverk kring förhöjt
lokalbidrag vid framtida etableringar. Barn- och ungdomsnämnden har gett barnoch ungdomsförvaltningen ett uppdrag att göra en översyn av regelverket inför
2012.
Utifrån den överklagan som inkommit finns ingen anledning att barn- och
ungdomsnämnden ska ompröva sitt beslut.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att översända ärendet till Förvaltningsrätten för prövning
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________

27 april 2011

Skolinspektionen
A Ottosson
Akten
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BUN.2011.46.609

§ 67
Yttrande över ansökan från Nordiska Teknikinstitutet AB
Nordens Teknikerinstitut AB ansöker hos Skolinspektionen om godkännande som
huvudman för en fristående grundskola i Karlskrona kommun from läsåret 2012/13.
Skolans namn ska vara Mikael Elias Grundskola och ska som profil ha matematik.
Första året startar skolan med årskurserna 6 och 7 med 25 elever i respektive
årskurs. Härefter utökas skolan med 50 elever per år för att läsåret 2015/16 omfatta
totalt 200 elever i årskurserna 6 tom 9.
Barn- och ungdomsnämndens synpunkter
Elevunderlag för grundskolan i Karlskrona
Läsår

Antal elever i
Antal elever i
kommunen år 6-9
friskola år 6-9*
2011/12
2632
847
2012/13
2686
994
2013/14
2718
991
2014/15
2801
1042
2015/16
2893
1085
2016/17
2992
1085
2017/18
3175
1085
2018/19
3258
1085
* I siffrorna ingår elevantalet från Mikael Elias Grundskola

Antal elever i
friskola (%)*
32,2 %
35,3 %
36,5 %
37,2 %
37,5 %
36,3 %
34,2 %
33,2 %

Friskolor med grundskola för åren 6-9 bedrivs av fem olika huvudmän i Karlskrona
kommun. De kommunala grundskolor som har elever i de högre åren är åtta stycken
(se bilaga 1 karta).
Kommunala och fristående skolor med elever i åren 6-9 (läsåret 11/12)
I centrala Karlskrona finns Galärens friskola som har 275 elever, samt den
kommunala Wämöskolan med 295 elever. I omedelbar närhet till Wämöskolan
ligger Musikugglans friskola med 140 elever. På något större avstånd finns
Sunnadalskolan med 158 elever och i Lyckeby som ligger ännu lite längre från
stadskärnan finns flera skolor. De är den kommunala Vedebyskolan med 344
elever, Svettpärlans friskola med 101 elev samt friskolan Karlskrona
Montessoriskola med 89 elever. I Rosenholmsområdet väster om centrala
Karlskrona finns Rosenholm Sport Collage som är en kommunal skola med 165
elever samt två friskolor; Piggelinen och Galären med
85 respektive 150 elever. I Nättraby som gränsar till Rosenholm finns en kommunal
skola med 213 elever. Sturköskolan och Jändelskolan är båda kommunala skolor
som ligger i östra delen av Karlskronas ytterområde. Där finns 60 respektive 307
elever. I norra delen av kommunen finns kommunala Rödebyskolan med 361 elever
från Rödeby med omnejd.
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forts § 67
Andel elever i kommunal respektive fristående grundskola
Skolverkets statistik visar att Karlskrona har en större andel elever i fristående
grundskolor än andra jämförbara kommuner Genomsnittssiffran avseende
grundskolan för gruppen större städer, vilken Karlskrona tillhör, är enligt statistik
från september 2010 11,8 % och för Karlskrona 21 %.
Hösten 2011 går 32 % av Karlskronas 6-9-elever i en fristående skola. Den siffran
ökar till 35 % 2012/13, om Mikael Elias Grundskola etableras i kommunen.
Kommande år ökar andelen elever i fristående skolor ytterligare för att läsåret
2015/16 vara 37,5 %. Härefter sjunker siffrorna något.
Utifrån de prognoser vi har idag kommer siffran att ligga på 33 % läsåret 2018/19.
Mot bakgrund av ovan beskrivning framgår att en stor del av Karlskronas
grundskola organiseras utanför den kommunala styrningen. Fler än tre av tio elever
i åren 6-9 kan komma att få sin skolgång i en fristående skola. Kommunen har det
yttersta ansvaret för elevernas utbildning, varför eventuella förändringar måste
genomföras så att närhetsprincipen och valfriheten kvarstår för elever i alla
kommundelar. Med detta menas att valfrihet för vissa elever inte får inskränka
andra elevers frihet att gå i en skola nära hemmet.
Utbyggnadstakt

Karlskrona kommuns framtida behov av skolenheter är i dagsläget inte preciserat,
men den kraftiga utbyggnaden av friskolor gör att det inte finns underlag för fler
skolor inom överskådlig framtid. Om utbyggnad och tillflyttning till Karlskrona
kommun utvecklas mer än idag kan fler skolor behövas, men detta kan inte utläsas
av tillgängliga prognoser.
Långtgående diskussioner har förts om reducering av skolenheter inom kommunen.
För att kunna vidmakthålla en god och likvärdig skolverksamhet i hela kommunen
har inte reduceringar kunnat genomföras i den omfattning som krävs. Detta ger
betydande ekonomiska konsekvenser som påverkar all verksamhet inom barn- och
ungdomsnämndens ansvarsområde. Kommunen har idag problem med bärigheten
för de två kommunala 6-9-skolor som finns i centrala Karlskrona. Elevunderlaget
till dessa har minskat dels pga. friskoleetableringar dels pga. minskat elevunderlag.
En konsekvens av att ytterligare en friskola startar i Karlskrona befaras bli att
elevunderlaget inte ger en effektiv bärighet för någon eller några enheter beroende
på varifrån eleverna på Mikael Elias Grundskola kommer att hämtas.
Valfrihet

Friskolorna i kommunen är huvudsakligen etablerade i eller i närheten av centrala
Karlskrona. Det är av yttersta vikt att valfrihet och tillgänglighet erbjuds alla elever
i Karlskrona. Valfrihet för vissa elever får inte inskränka andra elevers frihet att gå i
en skola nära hemmet.
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Profilering

Den 6-9 skola som Nordens teknikerinstitut AB ansöker om att starta ska ha
inriktningen matematik, vilket är ett område som kommunens förskolor, skolor och
fritidshem redan uppmärksammar och arbetar med på olika sätt. Etablering av
Mikael Elias Grundskola tillför inte något som inte redan finns i utbildningsutbudet i
Karlskronas skolor.

De skolor för elever i åren 6-9 som finns i och i omedelbar närhet till centrala
Karlskrona är Galärens friskola, den kommunala Wämöskolan samt Musikugglans
friskola som ligger ”vägg i vägg” med Wämöskolan. Galären har inriktningen
Kultur och Musik och Musikugglans profil är Musik, Drama och Miljö.
Wämöskolan har under ett antal år gjort stora satsningar inom
matematikundervisningen och samarbetar med såväl de lägre åren i grundskolan
som med gymnasiet och Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Karlskrona är en av
sex kommuner i landet som utsetts till att ha en gymnasieutbildning med
matematikprofil, och den kommunala grundskolan är angelägen om att fortsätta
samarbetet med gymnasiet och med BTH.
Matematikutveckling i kommunal verksamhet
Ett 60-tal matteambassadörer finns redan i våra förskolor och skolor som på olika
sätt ger inspiration till kollegorna. Många förskolor/skolor arbetar aktivt och
strategiskt med matematikutveckling för både yngre och äldre barn/elever. Det
finns matematiknätverk i flera områden, som utvecklar arbetet med matematiken på
förskolorna/skolorna. Sedan hösten 2010 finns ett ”centralt” nätverk, där
förskolepedagoger från områden, som ännu inte bildat egna nätverk deltar.
För att sprida tanken med nätverk, samt inspirera varandra hålls Mattecaféer, där
personalen delar med sig av hur man arbetar rent konkret med att utveckla barnens
grundläggande förståelse för matematiska principer samt hur man lägger upp
arbetet i ett nätverk.
Vi fortsätter med projektet Matteskatten, ett laborativt och elevaktivt material
bestående av sex olika lådor med innehåll som utgår från fasetterna i Skolverkets
diagnosmaterial Diamant. Det innebär att vi på ett konkret och laborativt sätt kan
arbeta med målen i kursplanen. Skolorna har minst en uppsättning av dessa sex
lådor, som ger ett lyft för matematiken på flera skolor både för elever och för lärare.
För att få en bättre översikt av det material de nu fått har många skolor inrättat
matematikverkstäder, både större och mindre.
Arbetet framöver innebär ett fortsätt stöd till lärarna i kommunens skolor när det
gäller användandet av praktisk matematik, för att höja nivån på undervisningen och
i förlängningen resultera i att fler elever når målen i åk 9.
Etablering av Mikael Elias Grundskola tillför inte något som inte redan finns i
utbildningsutbudet i Karlskronas skolor, eller i det område friskolan ska vara
belägen.
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Även om vi inte vet varifrån friskolan kommer att rekrytera sina elever så är det
sannolikt att en del av de 200 eleverna skolan ska omfatta väljer bort Wämöskolan. Vi
ser med stor oro på hur en nyetablering av en friskola, med samma inriktning som
Wämöskolan, kan förorsaka elevtapp som ytterligare påverkar skolans bärighet på ett
negativt sätt. Vi kommer då i ett läge som gör att beslut om avveckling av Wämöskolan
kan aktualiseras.
Förslag till yttrande
Mot bakgrund av de ekonomiska konsekvenser som redovisas och av att etablering av
Mikael Elias Grundskola inte tillför något nytt i utbildningsutbudet föreslås att barnoch ungdomsnämnden avstyrker att Skolinspektionen beviljar inkommen ansökan.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

till Skolinspektionen lämna yttrande om att inte godkänna Mikael Elias
Grundskola som en fristående skola i Karlskrona kommun.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________
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BUN.2011.226.043

§ 68
Utfall av BSB-tillägg inför hösten 2011
108 ansökningar har behandlats varav det beviljas tilläggspeng för 59 individer.
Varje beviljad ansökan ges medel för den tid barnet vistas i verksamheten
motsvarande snittlön för assistent.
Nedanstående sammanställning visar således utfallet av årsarbetartjänster per
skolområde samt för samtliga fristående verksamheter.
Trossö
Lyckeby
Rödeby
Jämjö
Västra

7,95
5,05
4,55
5,85
7,80
3,60
Fristående 5,60 + 10 000 kronor
41,15
Snittlön för assistenttjänst beräknas till 29 500 inkl PO.
41,15 tjänster för september till och med december ger en kostnad på
4 855 700 kr, samt utrustning 10 000 kronor.
Budgeten för innevarande år är 6 mkr, där BSB tillägg för vårterminen överskred
budget med 38 400 kr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ta i anspråk 4 904 100 kronor av barn- och ungdomsnämndens reserv.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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BUN.2011.42.106

§ 69
Svar till Skolinspektionen
Ärendet flyttas till barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 1 juni 2011.
_______________

27 april 2011

18

§ 70
Attitydundersökning i förskolan 2011
Ärendet flyttas till barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 1 juni 2011.
_______________
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§ 71
Delegationsärenden
Dnr

Ärendemening
Protokoll från
centrala samv.gr

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret

BUN
2010.512.022

Vikariat kortare
än 1 månad
Tf förvaltningschef

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestanvarig/ersättare Barn- och ungdomskontoret
samt attestbelopp
Anja Eklund
Trossö/Wämö

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/
ersättare samt attestbelopp
Lyckeby

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.69.214

Yttrande i planärende
Skavkulla 1:2 m fl

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN1
2011.56.609

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(12 dagar)
Beviljad av rektor

Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN1
2011.57.609

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN1
2011.58.609

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(15 dagar)
Beviljad av rektor

Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN1
2011.60.609

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Trossö skolområde
Bertil Karlsson
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Dnr

Ärendemening

BUN1
2011.62S.609

Beslut om
anpassad studiegång

BUN2
2010.172.606

Beslut om
anpassad studiegång

BUN2
2011.135.606

Beslut om
anpassad studiegång

BUN3
2010.384.606

Beslut om
anpassad studiegång

BUN3
2011.64.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN3
2011.86.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(14 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Asta Abrahamsson

BUN3
2011.93.606

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN3
2011.94.606

Beslut om
anpassad
studiegång
Beslut om
anpassad studiegång

BUN4
2010.209S.609

Beslut om
anpassad studiegång

Jämjö skolområde
Lena Sandgren/Swartz

BUN4
2011.59.609

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Jämjö skolområde
Lena Sandgren/Swartz

BUN5
2010.30.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

20

Skolområde/avdelning och
delegat
Trossö skolområde
Gunilla Ekelöf
Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander
Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander
Lyckeby skolområde
Ulla Winza

Lyckeby skolområde
Ulla Winza
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
delegat

BUN6
2011.42.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.45.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(13 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.46.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(10 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.47.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.48.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.49.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(10 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.50.282

Korttidsuthyrning av
lokaler enligt
riktlinjer till klassföräldrer

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.51.282

Korttidsuthyrning av
lokaler enligt riktlinjer till
Nättraby GoIF

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.54.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(13 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Johan Johnsson
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
delegat

BUN9
2011.15S.606

Prövning om en elev ska
tas emot i särskolan och
beslut om grundsärskola eller
träningsskola

Stöd och utveckling
Tomas Hall

BUN9
2011.31S.606

Beslut om att elev i
särskolan ska gå i
grundsärskolan eller
träningsskolan

Stöd och utveckling
Tomas Hall

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
__________

Till barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 1 juni föreslås att bjuda in
kommunjurist Maria Thuresson för att få svar på frågor kring delegationsbesluten.
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§ 72
Meddelanden
Kommunstyrelsens AU

BUN.2011.77.026
§ 49
Information om jämställdhet inom förskola och
grundskola

Kommunstyrelsens AU

BUN.2009.290.042
§ 55
Bokslutsberedningen 2010

Kommunstyrelsen

BUN.2011.52.287
§ 82
Projekterings- och investeringstillstånd för
Spandelstorpskolans utbyggnad

Kommunstyrelsen

BUN.2011.210.004
§ 83
Arkivinspektionsrapport för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

BUN.2011.94.102
§ 18
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

BUN.2010.517.042
§ 27
Justering av budgetramar – Budget 2011 och
planer 2012-2013

Kommunfullmäktige

BUN.2011.95.534
§ 28
IT Infrastrukturprogram

Kommunfullmäktige

BUN.2011.93.004
§ 29
Balansförteckning över obesvarade motioner
och medborgarförslag den 1 februari 2011
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Kommunledningsförvaltningen

Karlskrona kommun i siffror
Folkmängd 2010-12-31

Kammarrätten i Jönköping

BUN.2010.88.043
Protokoll – fråga om prövningstillstånd
i mål 140-11

Kammarrätten i Jönköping

BUN.2010.89.043
Protokoll – fråga om prövningstillstånd i mål 73-11

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2010.324S.609
Dom – Laglighetsprövning enligt kommunallagen
i mål 4293-10

Skolverket

BUN.2010.336.047
Statsbidrag för maxtaxa i förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg

Skolverket

BUN.2011.28.609
Meddelande om beslut
Fördelning av bidrag för utvecklings-insatser i
matematik

Arbetsmiljöverket

BUN.2011.56.607
Elsäkerhet i skolan - Tillsynsmeddelande

Kommunal

BUN.2011.86.619
Undersökning – ”Alla andra hämtar tidigare”

Föräldrar till barn på
Lyckåskolan

BUN.2009.51.617
Brev till Karlskronas skolpolitiker med
anledning av särskoleutredningen

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas
till protokollet.
__________
I IT-infrastrukturprogrammet saknas redovisning hur man tänkt sig utbyggnad av
infrastrukturen så att förskolor och skolor som ligger utanför tätbebyggt område ska
kunna nyttja tekniken. Ordförande kommer att lämna in en skrivelse för att påtala
likvärdiga villkor för hela kommunen.
Önskemål finns att kunna ta del av meddelandena på annat sätt.
Nämndsekreterare Eva Karlsson undersöker detta till nästa sammanträde.
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§ 73
Kurser och konferenser
Akustik - Yvet Martin, är utbildad i Miljöteknik med inriktning på Akustik. Hennes
arbete handlar mycket om taluppfattbarhet och klangbehandling i olika lokaler där
dämpning av bullernivåer ingår som en av de viktigaste faktorerna.
Föreläsningen är den 25 maj kl. 13.00.15.00 på Gullberna KKC.
Anmälan till Lena Lund. Föreläsningen är kostnadsfri.
_____________
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§ 74
Övrigt
Sunnadalskolans elfte föreställning – Ubåt på grund
Inbjudan till Sunnadalskolans premiärföreställning – Ubåt på grund – den 23 maj
2011 kl. 13.00 i Sparresalen.
_____________
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27 april 2011

Plats och tid

Gullberna Park, KKC, lokal: Oscarsvärn 1
onsdagen den 27 april 2011 kl 08.30 – 14.15
Från kl. 14.15-16.15 förs diskussioner kring kränkande behandling
i skolan.

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Fr o m kl. 08.50 § 65
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)

Tjänstgörande ersättare

Eva-Britt Dahlström (S)
Richard Lundqvist (S)
Emina Cejvan (M)
Magnus Johansson (M)
Christopher Larsson (SD) § 64
Maria Appelskog (KD)
Föredragningen kl. 08.30-12.00
Eva Franksson Colliander (C) Beslutssammanträdet kl. 13.40-14.15

Ersättare

Shirin Sahebjamee (S)
Eva Henningsson (S)
Christopher Larsson (SD) Fr o m § 65
Eva Franksson Colliander (C) Föredragningen

kl. 08.30-12.00

Tjänstemän

Anja Eklund, t f barn- och ungdomschef
Mats Dahl, verksamhetschef grundskola/fritidshem
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Ewa Bellwalius, controller
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare
Gunilla Ingestad, kvalitetssamordnare
Mats Fredh, handläggare
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Övriga

Marie Peterson, SKTF

§ 64

2
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Utses att justera Bo Svensson (S)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen den 28 april 2011

Justerade paragrafer §§ 64-74
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 27 april 2011 är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 28 april 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare
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§ 64
Aktuell information
1. Information SKTF
Marie Pettersson från SKTF informerar om att de vill ha med två
två punkter: Personalfrågor och Arbetsmiljö, till föredragningslistan varje gång.
Informationen tas till protokollet.
_______________
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§ 64 forts
Aktuell information
2. Lägesrapport tidplan, ekonomi mm nya enheter
Vedebyskolan
Arbetet med uppfräschningen av skolan går enligt planerna.
Korridorerna är snart färdiga, nästa steg är entréerna.
Tullskolan
Arbetet löper på enligt projekteringsplanen. Wämöskolan kommer att vara
klar med den byggnation som måste göras inför flytten av de årskurser från
Tullskolan som kommer höstterminen 2011.
Nättrabyskolan
Paviljongerna kommer att stå klara till höstterminens start 2011.
Spandelstorpskolan
Beställningen av arbetet är gjord. Utbyggnaden kommer dock ej att vara klar
till höstterminens början. Arbetet med att hitta lösningar pågår.
Holmsjö
Ärendet kommer upp på barn- och ungdomsnämnden den 1 juni 2011.
Ekonomin för Allhall är ännu ej löst.
_____________
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§ 64 forts
Aktuell information
3. Politikerutbildning
Utbildningen kommer att förläggas i samband med eftermiddagens
diskussioner.
___________
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§ 64 forts
4. Reflektioner från Skolriksdagen
De ledamöter som var med på Skolriksdagen i mars, delar med sig av sina
reflektioner.
Ledamöterna ska återkomma med initiativ och konstruktiva förslag på hur
deras intryck kan hjälpa vår verksamhet att bli ännu bättre.
___________
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Tekniska förvaltningen
S Ohlsson
Berörd rektor
Akten
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BUN.2010.154.282

§ 65
Förlängning av hyreskontrakt för Kajutans förskola
Bakgrund
Kajutans förskola har ett hyreskontrakt med fastighetsbolaget Heimstaden som
löper med 36 månaders förlängningar. Enligt tidigare hyreskontrakt kan vi lämna
Kajutans förskola den 31 juli 2014.
I beslutet om ombyggnaden av Tullskolan ingår att de tre förskoleavdelningar som
idag finns på Kajutans förskola ska flyttas till Tullskolan efter ombyggnaden, som
beräknas stå klar sommaren 2012.
En begäran om omförhandling av hyreskontraktet för Kajutans förskola lämnades i
maj 2010 inför kontraktsförlängsperioden fram till den 31 juli 2014.
Omförhandlingen innebar i första hand en önskan om kortare förlängningstider än
de 36 månader som finns idag. Detta för att kunna lämna lokalen sommaren 2012
då ombyggnaden av Tullskolan planeras stå klar. Denna förhandling är dock inte
slutförd.
Våren 2011 har vi tillfälligt öppnat förskola på Hästö gamla medborgarhus för att
klara efterfrågan. I området har vi också sedan lång tid tillbaka periodvis belastat
våra verksamheter hårt.
Behovet av omsorg på obekväma tider ökar också och vi har idag svårt att fullt ut
möta den efterfrågan som finns. Vi arbetar idag med att se på möjligheter hur vi kan
göra detta.
Förslag
För att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser (inkl obekväma tider) och för
att avlasta den tidvis hårt ansträngda verksamheten behövs en permanent utökning
av förskoleplatser i området. En lösning skulle vara att behålla Kajutans lokaler.
Skulle det visa sig att efterfrågan inte fullt ut kommer att fylla platserna på Kajutans
förskola kan någon/några små verksamheter i området t ex Adlersten förskola,
Lanternans förskola eller Annebo förskola flyttas till Kajutans förskola som är en
större enhet.
I den pågående hyresförhandlingen med hyresvärden Heimstaden bör därför
omförhandlingen inte gälla en kortare uppsägningstid utan en förlängning av
hyresavtalet. Förutsättningen för denna förlängning är dock en reducering av
hyreskostnaden
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Årshyran för Kajutans förskola är idag 1 198 435 kr/år. Denna summa är den totala
hyran för Barn- och ungdomsnämnden vilket inkluderar verksamhetslokaler, kök
och driftskostnader knutna till fastigheten.
Förlängningsperioderna är 36 månader med 12 månaders uppsägningstid.
Ytan är totalt 668 m2 vilket innebär 1 794 kr/m2.
I samband med förhandlingen ska också behovet av underhållsarbeten i lokalen och
utemiljön ses över.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att förlänga hyreskontraktet av Kajutans förskola under förutsättning att
hyreskostnaden reduceras.
Patrik Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsen bör informeras om
volymökningarna.
Presidiet informerar budgetberedningen fredagen den 29 april om beräknade
volymökningar framöver.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________
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BUN.2011.13.042

§ 66
Ansökan om förhöjt lokalbidrag 2011 – Karlskrona Språkfriskola
Karlskrona Språkfriskola AB har inkommit med en begäran om omprövning
alternativt besvär över beslut enligt § 40 i barn- och ungdomsnämnden den
23 februari 2011. Beslutet innebar avslag på ansökan om förhöjt lokalbidrag för
Karlskrona språkfriskola. Överklagan har inkommit inom rätt tid från den dag
Karlskrona Språkskola AB delgivits beslutet.
Karlskrona språkfriskolas etablering skedde från och med höstterminen 2010. I
samband med denna etablering fördes ingen diskussion kring eventuellt fördyrade
lokalkostnader utan verksamheten startade upp med vetskapen att lokalkostnader
ersätts utifrån genomsnittlig lokalkostnad i kommunal verksamhet.
Inför 2011 beslutade barn- och ungdomsnämnden om ett regelverk kring förhöjt
lokalbidrag vid framtida etableringar. Barn- och ungdomsnämnden har gett barnoch ungdomsförvaltningen ett uppdrag att göra en översyn av regelverket inför
2012.
Utifrån den överklagan som inkommit finns ingen anledning att barn- och
ungdomsnämnden ska ompröva sitt beslut.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att översända ärendet till Förvaltningsrätten för prövning
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________
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BUN.2011.46.609

§ 67
Yttrande över ansökan från Nordiska Teknikinstitutet AB
Nordens Teknikerinstitut AB ansöker hos Skolinspektionen om godkännande som
huvudman för en fristående grundskola i Karlskrona kommun from läsåret 2012/13.
Skolans namn ska vara Mikael Elias Grundskola och ska som profil ha matematik.
Första året startar skolan med årskurserna 6 och 7 med 25 elever i respektive
årskurs. Härefter utökas skolan med 50 elever per år för att läsåret 2015/16 omfatta
totalt 200 elever i årskurserna 6 tom 9.
Barn- och ungdomsnämndens synpunkter
Elevunderlag för grundskolan i Karlskrona
Läsår

Antal elever i
Antal elever i
kommunen år 6-9
friskola år 6-9*
2011/12
2632
847
2012/13
2686
994
2013/14
2718
991
2014/15
2801
1042
2015/16
2893
1085
2016/17
2992
1085
2017/18
3175
1085
2018/19
3258
1085
* I siffrorna ingår elevantalet från Mikael Elias Grundskola

Antal elever i
friskola (%)*
32,2 %
35,3 %
36,5 %
37,2 %
37,5 %
36,3 %
34,2 %
33,2 %

Friskolor med grundskola för åren 6-9 bedrivs av fem olika huvudmän i Karlskrona
kommun. De kommunala grundskolor som har elever i de högre åren är åtta stycken
(se bilaga 1 karta).
Kommunala och fristående skolor med elever i åren 6-9 (läsåret 11/12)
I centrala Karlskrona finns Galärens friskola som har 275 elever, samt den
kommunala Wämöskolan med 295 elever. I omedelbar närhet till Wämöskolan
ligger Musikugglans friskola med 140 elever. På något större avstånd finns
Sunnadalskolan med 158 elever och i Lyckeby som ligger ännu lite längre från
stadskärnan finns flera skolor. De är den kommunala Vedebyskolan med 344
elever, Svettpärlans friskola med 101 elev samt friskolan Karlskrona
Montessoriskola med 89 elever. I Rosenholmsområdet väster om centrala
Karlskrona finns Rosenholm Sport Collage som är en kommunal skola med 165
elever samt två friskolor; Piggelinen och Galären med
85 respektive 150 elever. I Nättraby som gränsar till Rosenholm finns en kommunal
skola med 213 elever. Sturköskolan och Jändelskolan är båda kommunala skolor
som ligger i östra delen av Karlskronas ytterområde. Där finns 60 respektive 307
elever. I norra delen av kommunen finns kommunala Rödebyskolan med 361 elever
från Rödeby med omnejd.
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Andel elever i kommunal respektive fristående grundskola
Skolverkets statistik visar att Karlskrona har en större andel elever i fristående
grundskolor än andra jämförbara kommuner Genomsnittssiffran avseende
grundskolan för gruppen större städer, vilken Karlskrona tillhör, är enligt statistik
från september 2010 11,8 % och för Karlskrona 21 %.
Hösten 2011 går 32 % av Karlskronas 6-9-elever i en fristående skola. Den siffran
ökar till 35 % 2012/13, om Mikael Elias Grundskola etableras i kommunen.
Kommande år ökar andelen elever i fristående skolor ytterligare för att läsåret
2015/16 vara 37,5 %. Härefter sjunker siffrorna något.
Utifrån de prognoser vi har idag kommer siffran att ligga på 33 % läsåret 2018/19.
Mot bakgrund av ovan beskrivning framgår att en stor del av Karlskronas
grundskola organiseras utanför den kommunala styrningen. Fler än tre av tio elever
i åren 6-9 kan komma att få sin skolgång i en fristående skola. Kommunen har det
yttersta ansvaret för elevernas utbildning, varför eventuella förändringar måste
genomföras så att närhetsprincipen och valfriheten kvarstår för elever i alla
kommundelar. Med detta menas att valfrihet för vissa elever inte får inskränka
andra elevers frihet att gå i en skola nära hemmet.
Utbyggnadstakt

Karlskrona kommuns framtida behov av skolenheter är i dagsläget inte preciserat,
men den kraftiga utbyggnaden av friskolor gör att det inte finns underlag för fler
skolor inom överskådlig framtid. Om utbyggnad och tillflyttning till Karlskrona
kommun utvecklas mer än idag kan fler skolor behövas, men detta kan inte utläsas
av tillgängliga prognoser.
Långtgående diskussioner har förts om reducering av skolenheter inom kommunen.
För att kunna vidmakthålla en god och likvärdig skolverksamhet i hela kommunen
har inte reduceringar kunnat genomföras i den omfattning som krävs. Detta ger
betydande ekonomiska konsekvenser som påverkar all verksamhet inom barn- och
ungdomsnämndens ansvarsområde. Kommunen har idag problem med bärigheten
för de två kommunala 6-9-skolor som finns i centrala Karlskrona. Elevunderlaget
till dessa har minskat dels pga. friskoleetableringar dels pga. minskat elevunderlag.
En konsekvens av att ytterligare en friskola startar i Karlskrona befaras bli att
elevunderlaget inte ger en effektiv bärighet för någon eller några enheter beroende
på varifrån eleverna på Mikael Elias Grundskola kommer att hämtas.
Valfrihet

Friskolorna i kommunen är huvudsakligen etablerade i eller i närheten av centrala
Karlskrona. Det är av yttersta vikt att valfrihet och tillgänglighet erbjuds alla elever
i Karlskrona. Valfrihet för vissa elever får inte inskränka andra elevers frihet att gå i
en skola nära hemmet.
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Profilering

Den 6-9 skola som Nordens teknikerinstitut AB ansöker om att starta ska ha
inriktningen matematik, vilket är ett område som kommunens förskolor, skolor och
fritidshem redan uppmärksammar och arbetar med på olika sätt. Etablering av
Mikael Elias Grundskola tillför inte något som inte redan finns i utbildningsutbudet i
Karlskronas skolor.

De skolor för elever i åren 6-9 som finns i och i omedelbar närhet till centrala
Karlskrona är Galärens friskola, den kommunala Wämöskolan samt Musikugglans
friskola som ligger ”vägg i vägg” med Wämöskolan. Galären har inriktningen
Kultur och Musik och Musikugglans profil är Musik, Drama och Miljö.
Wämöskolan har under ett antal år gjort stora satsningar inom
matematikundervisningen och samarbetar med såväl de lägre åren i grundskolan
som med gymnasiet och Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Karlskrona är en av
sex kommuner i landet som utsetts till att ha en gymnasieutbildning med
matematikprofil, och den kommunala grundskolan är angelägen om att fortsätta
samarbetet med gymnasiet och med BTH.
Matematikutveckling i kommunal verksamhet
Ett 60-tal matteambassadörer finns redan i våra förskolor och skolor som på olika
sätt ger inspiration till kollegorna. Många förskolor/skolor arbetar aktivt och
strategiskt med matematikutveckling för både yngre och äldre barn/elever. Det
finns matematiknätverk i flera områden, som utvecklar arbetet med matematiken på
förskolorna/skolorna. Sedan hösten 2010 finns ett ”centralt” nätverk, där
förskolepedagoger från områden, som ännu inte bildat egna nätverk deltar.
För att sprida tanken med nätverk, samt inspirera varandra hålls Mattecaféer, där
personalen delar med sig av hur man arbetar rent konkret med att utveckla barnens
grundläggande förståelse för matematiska principer samt hur man lägger upp
arbetet i ett nätverk.
Vi fortsätter med projektet Matteskatten, ett laborativt och elevaktivt material
bestående av sex olika lådor med innehåll som utgår från fasetterna i Skolverkets
diagnosmaterial Diamant. Det innebär att vi på ett konkret och laborativt sätt kan
arbeta med målen i kursplanen. Skolorna har minst en uppsättning av dessa sex
lådor, som ger ett lyft för matematiken på flera skolor både för elever och för lärare.
För att få en bättre översikt av det material de nu fått har många skolor inrättat
matematikverkstäder, både större och mindre.
Arbetet framöver innebär ett fortsätt stöd till lärarna i kommunens skolor när det
gäller användandet av praktisk matematik, för att höja nivån på undervisningen och
i förlängningen resultera i att fler elever når målen i åk 9.
Etablering av Mikael Elias Grundskola tillför inte något som inte redan finns i
utbildningsutbudet i Karlskronas skolor, eller i det område friskolan ska vara
belägen.
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Även om vi inte vet varifrån friskolan kommer att rekrytera sina elever så är det
sannolikt att en del av de 200 eleverna skolan ska omfatta väljer bort Wämöskolan. Vi
ser med stor oro på hur en nyetablering av en friskola, med samma inriktning som
Wämöskolan, kan förorsaka elevtapp som ytterligare påverkar skolans bärighet på ett
negativt sätt. Vi kommer då i ett läge som gör att beslut om avveckling av Wämöskolan
kan aktualiseras.
Förslag till yttrande
Mot bakgrund av de ekonomiska konsekvenser som redovisas och av att etablering av
Mikael Elias Grundskola inte tillför något nytt i utbildningsutbudet föreslås att barnoch ungdomsnämnden avstyrker att Skolinspektionen beviljar inkommen ansökan.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

till Skolinspektionen lämna yttrande om att inte godkänna Mikael Elias
Grundskola som en fristående skola i Karlskrona kommun.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________
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Rektorer
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BUN.2011.226.043

§ 68
Utfall av BSB-tillägg inför hösten 2011
108 ansökningar har behandlats varav det beviljas tilläggspeng för 59 individer.
Varje beviljad ansökan ges medel för den tid barnet vistas i verksamheten
motsvarande snittlön för assistent.
Nedanstående sammanställning visar således utfallet av årsarbetartjänster per
skolområde samt för samtliga fristående verksamheter.
Trossö
Lyckeby
Rödeby
Jämjö
Västra

7,95
5,05
4,55
5,85
7,80
3,60
Fristående 5,60 + 10 000 kronor
41,15
Snittlön för assistenttjänst beräknas till 29 500 inkl PO.
41,15 tjänster för september till och med december ger en kostnad på
4 855 700 kr, samt utrustning 10 000 kronor.
Budgeten för innevarande år är 6 mkr, där BSB tillägg för vårterminen överskred
budget med 38 400 kr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ta i anspråk 4 904 100 kronor av barn- och ungdomsnämndens reserv.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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BUN.2011.42.106

§ 69
Svar till Skolinspektionen
Ärendet flyttas till barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 1 juni 2011.
_______________
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§ 70
Attitydundersökning i förskolan 2011
Ärendet flyttas till barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 1 juni 2011.
_______________
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§ 71
Delegationsärenden
Dnr

Ärendemening
Protokoll från
centrala samv.gr

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret

BUN
2010.512.022

Vikariat kortare
än 1 månad
Tf förvaltningschef

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestanvarig/ersättare Barn- och ungdomskontoret
samt attestbelopp
Anja Eklund
Trossö/Wämö

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/
ersättare samt attestbelopp
Lyckeby

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.69.214

Yttrande i planärende
Skavkulla 1:2 m fl

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN1
2011.56.609

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(12 dagar)
Beviljad av rektor

Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN1
2011.57.609

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN1
2011.58.609

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(15 dagar)
Beviljad av rektor

Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN1
2011.60.609

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Trossö skolområde
Bertil Karlsson
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Dnr

Ärendemening

BUN1
2011.62S.609

Beslut om
anpassad studiegång

BUN2
2010.172.606

Beslut om
anpassad studiegång

BUN2
2011.135.606

Beslut om
anpassad studiegång

BUN3
2010.384.606

Beslut om
anpassad studiegång

BUN3
2011.64.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN3
2011.86.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(14 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Asta Abrahamsson

BUN3
2011.93.606

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN3
2011.94.606

Beslut om
anpassad
studiegång
Beslut om
anpassad studiegång

BUN4
2010.209S.609

Beslut om
anpassad studiegång

Jämjö skolområde
Lena Sandgren/Swartz

BUN4
2011.59.609

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Jämjö skolområde
Lena Sandgren/Swartz

BUN5
2010.30.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

19

Skolområde/avdelning och
delegat
Trossö skolområde
Gunilla Ekelöf
Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander
Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander
Lyckeby skolområde
Ulla Winza

Lyckeby skolområde
Ulla Winza
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
delegat

BUN6
2011.42.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.45.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(13 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.46.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(10 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.47.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.48.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.49.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(10 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.50.282

Korttidsuthyrning av
lokaler enligt
riktlinjer till klassföräldrer

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.51.282

Korttidsuthyrning av
lokaler enligt riktlinjer till
Nättraby GoIF

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.54.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(13 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Johan Johnsson
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
delegat

BUN9
2011.15S.606

Prövning om en elev ska
tas emot i särskolan och
beslut om grundsärskola eller
träningsskola

Stöd och utveckling
Tomas Hall

BUN9
2011.31S.606

Beslut om att elev i
särskolan ska gå i
grundsärskolan eller
träningsskolan

Stöd och utveckling
Tomas Hall

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
__________

Till barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 1 juni föreslås att bjuda in
kommunjurist Maria Thuresson för att få svar på frågor kring delegationsbesluten.
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§ 72
Meddelanden
Kommunstyrelsens AU

BUN.2011.77.026
§ 49
Information om jämställdhet inom förskola och
grundskola

Kommunstyrelsens AU

BUN.2009.290.042
§ 55
Bokslutsberedningen 2010

Kommunstyrelsen

BUN.2011.52.287
§ 82
Projekterings- och investeringstillstånd för
Spandelstorpskolans utbyggnad

Kommunstyrelsen

BUN.2011.210.004
§ 83
Arkivinspektionsrapport för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

BUN.2011.94.102
§ 18
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

BUN.2010.517.042
§ 27
Justering av budgetramar – Budget 2011 och
planer 2012-2013

Kommunfullmäktige

BUN.2011.95.534
§ 28
IT Infrastrukturprogram

Kommunfullmäktige

BUN.2011.93.004
§ 29
Balansförteckning över obesvarade motioner
och medborgarförslag den 1 februari 2011
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Kommunledningsförvaltningen

Karlskrona kommun i siffror
Folkmängd 2010-12-31

Kammarrätten i Jönköping

BUN.2010.88.043
Protokoll – fråga om prövningstillstånd
i mål 140-11

Kammarrätten i Jönköping

BUN.2010.89.043
Protokoll – fråga om prövningstillstånd i mål 73-11

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2010.324S.609
Dom – Laglighetsprövning enligt kommunallagen
i mål 4293-10

Skolverket

BUN.2010.336.047
Statsbidrag för maxtaxa i förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg

Skolverket

BUN.2011.28.609
Meddelande om beslut
Fördelning av bidrag för utvecklings-insatser i
matematik

Arbetsmiljöverket

BUN.2011.56.607
Elsäkerhet i skolan - Tillsynsmeddelande

Kommunal

BUN.2011.86.619
Undersökning – ”Alla andra hämtar tidigare”

Föräldrar till barn på
Lyckåskolan

BUN.2009.51.617
Brev till Karlskronas skolpolitiker med
anledning av särskoleutredningen

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas
till protokollet.
__________
I IT-infrastrukturprogrammet saknas redovisning hur man tänkt sig utbyggnad av
infrastrukturen så att förskolor och skolor som ligger utanför tätbebyggt område ska
kunna nyttja tekniken. Ordförande kommer att lämna in en skrivelse för att påtala
likvärdiga villkor för hela kommunen.
Önskemål finns att kunna ta del av meddelandena på annat sätt.
Nämndsekreterare Eva Karlsson undersöker detta till nästa sammanträde.
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§ 73
Kurser och konferenser
Akustik - Yvet Martin, är utbildad i Miljöteknik med inriktning på Akustik. Hennes
arbete handlar mycket om taluppfattbarhet och klangbehandling i olika lokaler där
dämpning av bullernivåer ingår som en av de viktigaste faktorerna.
Föreläsningen är den 25 maj kl. 13.00.15.00 på Gullberna KKC.
Anmälan till Lena Lund. Föreläsningen är kostnadsfri.
_____________
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§ 74
Övrigt
Sunnadalskolans elfte föreställning – Ubåt på grund
Inbjudan till Sunnadalskolans premiärföreställning – Ubåt på grund – den 23 maj
2011 kl. 13.00 i Sparresalen.
_____________
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 1 juni 2011
§ 75 Aktuell information
- Lägesrapport tidplan, ekonomi mm nya enheter
- Attitydundersökning förskola 2011
- En till en-projektet - nuläge
- Läraravtalet, bilaga 6
- Redovisning inkomna synpunkter i klagomålshanteringen
§ 76 Delårsbokslut april 2011 med personalnyckeltal
§ 77 Revidering av delegationsordningen för barn- och ungdomsnämnden
§ 78 Svar till Skolinspektionen
§ 79 Undervisningslyftet
§ 80 Utbyggnad av Spandelstorpskolan
§ 81 Renovering av Holmsjö skola
§ 82 Hyresförändring Tullskolan
§ 83 Delegationsärenden
§ 84 Meddelanden
§ 85 Kurser och konferenser
§ 86 Övrigt
- Presentation ny förvaltningschef
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1 juni 2011

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 1 juni 2011 kl 08.30 – 15.40

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Roland Andréasson (S) t o m beslutsammanträdet § 76 kl. 15.25
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Eva Ottosson (M)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

t o m föredragningen kl. 14.00
Emina Cejvan (M)
Eva Franksson Colliander (C) fr o m beslutssammanträdet kl. 14.00
Magnus Johansson (M)
Christopher Larsson (SD)
Eva-Britt Dahlström (S) fr o m beslutssammanträdet § 77 kl 15.25

Ersättare
Eva-Britt Dahlström (S) t o m beslutssammanträdet § 76 kl. 15.25
Richard Lundqvist (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Eva Henningsson (S)
Eva Franksson Colliander (C) t o m föredragningen kl. 14.00
Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Mats Dahl, verksamhetschef grundskola/fritidshem
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Ewa Bellwalius, controller
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Övriga

Maria Turesson, kommunjurist

§ 83

Sammanträdet ajourneras: kl. 12.00-14.15 för lunch, gruppmöte samt AU-sammanträde
kl. 14.45-15.00
kl. 15.25-15.35
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Utses att justera Emma Stjernlöf (M)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli tisdagen den 7 juni 2011

Justerade paragrafer §§ 75-86
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 1 juni 2011 är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 7 juni 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare
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§ 75
Aktuell information
1. Lägesrapport tidplan, ekonomi mm nya enheter
Vedebyskolan
Renoveringen går enligt tidplan. Skolgården är klar och nya cafeterian är på
plats.
Nättrabyskolan
Tekniska förvaltningen har fått ett uppdrag att göra en förstudie på ytterligare
en tomt för ny skolenhet i Nättraby.
Tullskolan, Spandelstorpskolan samt Holmsjö kommer som separata ärenden i
dagordningen.
Informationen tas till protokollet.
_____________
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§ 75 forts
Aktuell information
2. Attitydundersökning förskola 2011
Kvalitetssamordnare Anita Ottosson redovisar attitydundersökningen för
förskolan som gjordes under våren 2011.
Den sammanlagda svarsfrekvensen var 42,5%. Den låga svarsfrekvensen kan
delvis bero på tekniska problem.
Undersökningen bestod av 29 påståenden och svarsalternativ mellan 1-6 där
6 var högsta betyget.
Påståendena berörde: Trygghet, Normer och värden, Barns inflytande,
Utveckling och lärande samt Förskola och hem.
I resultatet finns inga stora skillnader jämfört med tidigare undersökning.
Det är färre som värderat med sämsta värdet.
Till nästa attitydundersökning kommer förvaltningen att arbeta med bland
annat att höja svarsfrekvensen ytterligare, förankra i likabehandlingsplanerna
och hitta forum för samråd med föräldrarna.
Redovisning av ovanstående kommer att göras på barn- och
ungdomsnämndens sammanträde i december 2011.
Informationen tas till protokollet.
___________
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§ 75 forts
Aktuell information
3. En till en-projektet – nuläge
Verksamhetschef för skola och fritidshem Mats Dahl informerar om nuläget.
Projektet är ett samarbete med utbildningsnämnden. Mats redovisar tidplan,
kostnader, kalkyl för barn- och ungdomsnämnden samt för utbildningsnämnden. En elevprognos fram till och med år 2016 redovisas också.
Ärendet återkommer under hösten till barn- och ungdomsnämnden.
Projektet ska arbetas in i internbudget för 2012.
Informationen tas till protokollet.
___________
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§ 75 forts
Aktuell information
4. Läraravtalet, bilaga 6
Verksamhetschef för skola och fritidshem Mats Dahl och personalspecialist
Lena Dehlin informerar om lärarnas avtal bilaga M om ferieanställning och
bilaga 6, lokala avtal. Dessa bilagor ingår i HÖK-avtalet som reglerar
arbetstiden.
Informationen tas till protokollet.
___________
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§ 75 forts
Aktuell information
5. Redovisning inkomna synpunkter i klagomålshanteringen
Redovisning av synpunkter inkomna till kommunens klagomålshantering ska
redovisas i barn- och ungdomsnämnden i maj och oktober.
Sedan förra redovisningen har det inkommit 5 synpunkter.
Anja Eklund redovisar inkomna ärenden.
Informationen tas till protokollet.
___________

1 juni 2011

Kommunstyrelsen
Staben
Rektorer
Intendenter
Akten
§ 76
Delårsbokslut april 2011 med personalnyckeltal
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BUN.2010.508.041

Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande delårsrapport per den
30 april 2011.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 957,0 mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per den 30 april 2011 uppgår till
334,3 mnkr, att jämföra med budgeterat utfall 331,2 mnkr, en avvikelse med
– 3,1 mnkr.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2011-12-31 beräknas totalt till – 6,5 mnkr. Många av
enheterna har ekonomiska svårigheter. Detta har framkommit i de rapporter som
inkommit i samband med delårsbokslutet. Nedanstående tabell visar de avvikelser
som finns per den 30 april 2011.
Budget
Utfall
Avvikelse
jan-april
jan-april
jan-april
Område
Förvaltningskontoret
315,8
315,9
-0,1
Trossö skolområde
2,7
4,0
-1,2
Västra skolområde
3,4
1,7
1,7
Lyckeby skolområde
4,2
4,0
0,2
Rödeby skolområde
2,2
4,7
-2,4
Jämjö skolområde
2,7
4,1
-1,4
Särskola övergripande
0,1
0,0
0,1
SUMMA
331,2
334,3
-3,1
Kommentarer till avvikelse
Skolområdenas avvikelser
Det finns alltför många skolor där klasstorlekarna understiger 20 elever. Det finns
ingen ekonomisk möjlighet att klara detta idag. Inför budgetarbetet 2011 fanns inte
utrymme att behålla stödet till landsbygdsskolorna på samma nivå som 2010, vilket
fick till effekt att det reducerades med 3,8 mkr. Detta gör att förvaltningen idag
upplever att dessa skolor har problem att klara sig inom tilldelad ram. Generellt har
små skolor som inte får fulltaliga klasser stora problem med att få balans i
budgeten.
Rödeby skolområde har i ytterområdenas skolor årskurser F-6 som innebär
svårigheter att uppnå en effektiv skolorganisation. Detta ger ekonomiska
bekymmer.
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Det finns enheter som fått betydligt högre måltidskostnader. I flera fall är det skolor
där verksamheten haft ett tillagningskök med försäljning till andra enheter. I de fall
enheten även drabbats av minskade intäkter på grund av elevminskningar blir det
problem på kort sikt med att anpassa organisationen och underskott uppstår.
Det finns även några förskoleenheter som upplever ekonomiska bekymmer.
Framförallt är det de enheter som inte längre får samma påfyllning av placerade
barn när en förskjutning av efterfrågan sker. Förvaltningen ser tydligt att efterfrågan
centralt ökar medan den minskar i ytterområdena.
Förvaltningskontorets avvikelser
Prognos elevvolymer i F-9 (exkl särskolan) 2011
Prognosen utgår från de skolval som gjorts i februari och de intagningar som
därefter gjorts. Förändringar fram till skolstart kan fortfarande komma att ske. När
det gäller grundskolan ser det idag ut som att volymerna stämmer överens med
budgeterade volymer och därmed kommer kostnaden att hamna på den nivå som
budgeterats med.
Barn- och ungdomsförvaltningen har för nyanlända budgeterat 3,5 mnkr för 2011.
Utifrån antalet nyanlända januari-april kommer det att bli ett överskott med 1,4
mnkr för 2011.
Prognos volymer fritidshem 2011
När det gäller fritidshemmen ser det idag ut som att volymerna stämmer överens
med budgeterade volymer och därmed kommer kostnaden att hamna på den nivå
som budgeterats med.
Prognos volymer förskola och pedagogisk omsorg 2011
Budgeten bygger på ett antal antagande och förvaltningen kan idag se att
nyttjandegraden har ökat jämfört med den budgeterade nivån. Förvaltningen
märker även av att det sker en inflyttning till kommunen. Förvaltningen har ännu
ingen ny befolkningsprognos att referera till men bedömningen idag är att det
budgeterats med 20 helårsplatser för lite för befintlig förskola. Detta innebär en
utökad kostnad med 1,5 mnkr.
Förvaltningen ser en minskad efterfrågan på förskoleplatser i kommunens
ytterområden. Då dessa förskolor blir mindre och mindre innebär det att det blir
allt svårare att klara öppettiderna med befintlig bemanning.
Reserv
Barn- och ungdomsförvaltningen hade vid årets början en reserv på 6,6 mnkr.
Barn- och ungdomsnämnden har under årets första månader beslutat om en
förändring av budgeten till potten för Barn med särskilda behov med 4,9 mnkr och
148,5 tkr till utökat lokalbehov Rosenholmsskolan. Dessutom har nämnden fått en
minskad ram med 177 tkr med anledning av beslutet om klimatsmart
administration. Detta innebär att det återstår 1,4 mnkr för volymökningar.
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Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott
Som ett inriktningsbeslut föreslås följande åtgärder för att komma i balans.
Åtgärderna är av ekonomisk karaktär men förvaltningen ser även att flera av
åtgärderna kan bidra till positiv kvalitetsutveckling, t ex bättre tillgång till
lärarkompetens och ökad lärartäthet.
Åtgärd

Konsekvens/riskanalys

Ianspråkta reserven

Inga reserver kommer att kvarstå till oförutsedda
händelser under resterande del av året.

+ 1,4 mnkr

I samband med budgetarbetet bedömdes med lägre
volymer för förskoleverksamheten än vad behoven
visar idag. Bedömning är att här finns en volymökning
motsvarande 20 helårsplatser.

-1,5 mnkr

Antalet nyanlända har minskat, beräknas ge ett
överskott med 1,4 mnkr. Detta förutsätter att ingen
specifik tillströmning kommer hösten 2011.

+1,4 mnkr

Det finns forskning som påvisar att det tar i genomsnitt
4-8 år innan en nyanländ elev är introducerad och inte
räknas som nyanländ längre. Inför budget 2012
planeras en genomlysning att göras kring detta. I
avvaktan föreslås att en förstärkning görs av bidraget
för nyanlända med 10 000 kr under 2011. Nytt bidrag
2011 blir då 40 000 kr/elev/år.

-0,8 mnkr

Det finns en minskad efterfrågan på förskoleplatser i
kommunens ytterområden. Då dessa förskolor blir
mindre och mindre innebär det att det blir allt svårare
att klara öppettiderna med befintlig bemanning.
Förvaltningen ser att vid en stängning av förskolor i
ytterområdena, finns det möjlighet att inrymma dessa
barn i andra befintliga närliggande förskolor.

+ 1,0 mnkr

Det finns enheter som fått betydligt högre
måltidskostnader. I flera fall är det skolor där
verksamheten haft ett tillagningskök med försäljning
till andra enheter. I de fall enheten även drabbats av
minskade intäkter på grund av elevminskningar blir det
problem på kort sikt med att anpassa organisationen.

-1,0 mnkr

Ökade volymer förskola

Nyanlända

Förstärkning nyanlända

Stängning av små
förskolor

Kompensation fördyrade
måltidskostnader

Ekonomisk
effekt
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Effektivisera klasser

Det finns alltför många skolor där klasstorlekarna
understiger 20 elever. Det finns ingen ekonomisk
möjlighet att klara detta idag. Skolorna måste
effektivisera sig genom att jobba med åldersintegrerade
klasser. En hopslagning av befintliga klasser måste ske
från höstterminen. På detta sätt beräknas en besparing
kunna göras av antalet pedagoger.
Små skolor klarar inte av att genomföra undervisning
F-5 eller F-6 med givna resurser. Flertalet av dessa
enheter redovisar underskott. För att klara av att få
budget i balans måste verksamheterna organiseras om.
Det som föreslås är att i likhet med Verkö-Lyckeby
skapa ekonomiskt bäriga skolenheter där verksamheten
sammanförs med en större skola både ledningsmässigt
och personalmässigt och ekonomiskt.
Genom att organisera dessa skolor tillsammans med en
större skola och ha gemensam ledning och
lärarorganisation kommer båda enheterna att få bättre
förutsättningar att klara sina åtaganden. Detta inbär
också att fritidshemmen följer samma organisation och
att öppningar och stängningar samordnas med
närliggande förskola. F-2 finns kvar på den mindre
skolan och 3-5 organiseras tillsammans med den större
skolan.

+4,0 mnkr

Enhetlighet kring 6-9
skolor

Rödeby skolområdes årskurs 6 elever inrymmes i
skolområdets högstadieskola, Rödebyskolan.

+ 1,0 mnkr

Inköpsstopp

Samtliga enheter ska vidta åtgärder för att uppnå ett
nollresultat vid årets slut.

+ 1,0 mnkr

Investeringsredovisning
Av årets totala investeringsbudget på 7,9 mnkr inkl 1,3 mnkr från 2010 har hittills
förbrukats 0,4 mnkr. Men bedömningen idag är att hela investeringsanslaget
kommer att ha förbrukats vid årets slut.
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Måluppfyllelserapportering
I budgeten för 2011 finns följande verksamhetsmål för barn- och
ungdomsnämndens verksamhet:
Mål
Status
Alla barn i kön till förskolan ska ha
fått en plats
sig tilldelad senast fyra månader
från ansökningsdatum.
Andel elever i årskurs 9 som är
behöriga till fortsatta studier på
gymnasiet ska öka årligen.
Långsiktiga målet ska vara 100 %.

Detta mål har
förvaltningen klarat
t o m april 2011

Redovisas i samband med
tertialbokslutet i augusti

Antalet förskolor/skolor med Grön
Redovisas i årsbokslutet
Flagg ska öka.
Andelen trygga elever ska öka i de Genomförs
attitydundersökningar som
i maj - redovisas i samband
genomförs.
med tertialbokslutet i
Personaluppföljning
Personalspecialist Lena Dehlin informerar om personalnyckeltalen. Den stora
förändringen från föregående redovisning är att timavlönad personal har ökat med
23 personer. Lena förklarar att det finns flera faktorer som gjort att antalet har ökat.

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att ianspråkta återstående reserv, 1,4 mnkr
2. att budgeten för förskoleplatser utökas med motsvarande 20 helårsplatser, 1,5
mnkr
3. att av överskottet om 1,4 mnkr som budgeten för Nyanlända beräknas ge,
omdisponeras 0,8 mnkr till att höja bidraget 2011 med 10 000 kr/elev/år.
Bidraget uppgår då för 2011 till 40 000 kr/elev/år
4. att stänga en eller flera förskolor där en minskad efterfrågan finns
5. att kompensera med 1,0 mnkr för fördyrade måltidskostnader på de enheter som
dels tidigare varit tillagningskök med försäljningsintäkter, dels har fått
minskade intäkter på grund av minskade elevvolymer
6. att en optimering av klasstorlekar i framtida och redan befintliga klasser
genomförs
7. att Rödeby skolområde åter igen aktualiserar frågan kring årskurs 6 eleverna
8. att samtliga enheter vidtar åtgärder för att uppnå ett nollresultat vid årets slut
9. att delårsrapport per den 30 april 2011 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen
Protokollet från samverkansgruppens extra sammanträde den 30 maj delas ut.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på att-sats 1, att ianspråkta återstående reserv,
1,4 mnkr, bifall mot avslag och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller
att-sats 1.
Ordförande ställer proposition på att-sats 2, att budgeten för förskoleplatser utökas
med motsvarande 20 helårsplatser, 1,5 mnkr, bifall mot avslag och finner att barnoch ungdomsnämnden avslår att-sats 2.
Ordförande ställer proposition på att-sats 3, att av överskottet om 1,4 mnkr som
budgeten för Nyanlända beräknas ge, omdisponeras 0,8 mnkr till att höja bidraget
2011 med 10 000 kr/elev/år. Bidraget uppgår då för 2011 till 40 000 kr/elev/år,
bifall mot avslag och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår att-sats 3.
Ordförande ställer proposition på att-sats 4, att stänga en eller flera förskolor där
en minskad efterfrågan finns, och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller
att-sats 4.
Eva Franksson Colliander (C) förtydligar att förvaltningen ska ha ett kommunövergripande synsätt där man inte skiljer på land och stad.
Ordförande ställer proposition på att-sats 5, att kompensera med 1,0 mnkr för
fördyrade måltidskostnader på de enheter som dels tidigare varit tillagningskök med
försäljningsintäkter, dels har fått minskade intäkter på grund av minskade
elevvolymer, bifall mot avslag och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår
att-sats 5.
Nicklas Platow (M) yrkar på återremiss på att-sats 6, en optimering av klasstorlekar
i framtida och redan befintliga klasser genomförs, och vill att förvaltningen
återkommer med konkreta förslag på vilka som kommer att beröras.
Ordförande ställer proposition på om att-sats 6 ska beslutas idag eller återremitteras
och finner att att-sats 6 ska återremitteras.
Pernilla Persson (C) förtydligar att nämndens ledamöter önskar få ytterligare
elevunderlag och elevprognoser för att kunna se förhållandena till hur skolan är
dimensionerad idag.
Ordförande ställer proposition på att-sats 7, att Rödeby skolområde åter igen
aktualiserar frågan kring årskurs 6 eleverna, bifall mot avslag och finner att barnoch ungdomsnämnden bifaller att-sats 7.
Barn- och ungdomsnämnden betonar att detta beslut ska genomföras med
förankring hos berörda föräldrar.
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Ordförande ställer proposition på att-sats 8, att samtliga enheter vidtar åtgärder för
att uppnå ett nollresultat vid årets slut, bifall mot avslag och finner att barn- och
ungdomsnämnden bifaller att-sats 8.
Ordförande ställer proposition på att-sats 9, att delårsrapport per den 30 april 2011
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen, bifall mot avslag och finner att
barn- och ungdomsnämnden bifaller att-sats 9.
Patrik Hansson (S) lämnar tilläggsyrkande, bilaga 1:
”Den socialdemokratiska gruppen har tagit del av ovanstående ärende. Vår
gemensamma uppfattning är att nämnden vid sitt sammanträde den 1 juni skulle
tagit ställning till förvaltningens 9 attsatser. Nämnden har ett tydlig ansvar att vidta
åtgärder för att undanröja det prognostiserade underskottet. Vi anser att det inte
finns utrymme för att fördröja beslut i ärendet.”
”Socialdemokratiska gruppen föreslår
att barn- och ungdomsnämnden senast den 17 juni 2011, vid ett extra
nämndsammanträde tar ställning till konkreta sparförslag motsvarande det
prognostiserade underskottet
att förvaltningsledningen får i uppdrag att skriva fram de konkretiserade
sparförslagen samt
att omedelbart underrätta kommunstyrelsen om ovanstående.”
Åsa Gyberg Karlsson yrkar bifall till Patrik Hanssons tilläggsyrkande.

Ajournering
Barn- och ungdomsnämnden ajournerar sig 15 minuter.
Sammanträdet återupptas.
Propositionsordning
Ordförande ställer enligt Patrik Hansson (S) proposition på samtliga tre att-satser på
en gång, bifall mot avslag, på Patrik Hanssons tilläggsyrkande och finner att
nämnden avslår tilläggsyrkandet.
Votering
Votering begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som stödjer Patrik Hanssons tilläggsyrkande röstar ja. Den som stödjer avslag
röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson
(S), Helene Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt
Christopher Larsson (SD).
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Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Emma Stjernlöf
(M), Eva Ottosson (M), Pernilla Persson (C), Thomas Brindfalk Knutsson (KD),
Magnus Johansson (M) samt Eva Franksson Colliander (C).
Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutat avslå
Patrik Hanssons tilläggsyrkande.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att ianspråkta återstående reserv, 1,4 mnkr
2. att stänga en eller flera förskolor där en minskad efterfrågan finns
3. att återremitteras att-satsen, en optimering av klasstorlekar i framtida och redan
befintliga klasser genomförs.
4. att Rödeby skolområde åter igen aktualiserar frågan kring årskurs 6 eleverna
5. att samtliga enheter vidtar åtgärder för att uppnå ett nollresultat vid årets slut
6. att delårsrapport per den 30 april 2011 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S) reserverar sig mot beslutet, bilaga 2.
______________

1 juni 2011

Staben
A Ottosson
Rektorer
Skolområden
Akten
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BUN.2010.151.002

§ 77
Revidering av delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden
Nuvarande delegationsordning har gällt från och med den 1 maj 2010.
En ny skollag (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010. Den ska tillämpas på
utbildning och annan verksamhet from 1 juli 2011 med några få undantag utifrån
lag (2010:801) om införande av skollagen. Detta kräver att delegationsordningen
ses över och anpassas.
I förslaget till delegationsordning finns enbart beslut som delegeras och som
därmed ska anmälas till nämnden.

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att anta föreslagen delegationsordning som sin egen att gälla från och med
den 1 juli 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

1 juni 2011

Skolinspektionen
A Eklund
Akten
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BUN.2011.

§ 78
Svar till Skolinspektionen
Förvaltningen har tagit del av Skolinspektionens bedömningar och motiveringar
efter den tillsyn som genomförts i kommunen hösten 2010. De brister och
förbättringsområden som behandlas är angelägna utvecklingsområden, på både
förvaltnings- och enhetsnivå.
Förbättringsarbeten med syftet att ytterligare anpassa undervisningen till de barn
och elever som finns i verksamheten och på det sättet höja måluppfyllelsen planeras
starta under 2011 och 2012.

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna redovisning av genomförda och planerade åtgärder utifrån
Skolinspektionens beslut efter inspektion av utbildningsverksamheter i
Karlskrona kommun 2010.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

1 juni 2011

M Dahl
Rektorer
Akten
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BUN.2011.

§ 79
Undervisningslyftet
Forskningsresultat visar på att den mest avgörande faktorn för att elevernas
skolresultat är undervisningen. Att eleverna lyckas i skolan är också en enskilt
viktig faktor för elevernas hälsa och fortsatta framgång.
Utvecklingen inom grundskolan har i hela landet gått mot en treämnesskola med
fokus på att nå målen i svenska, engelska och matematik och därmed behörighet till
gymnasieutbildning (enligt tidigare behörighetskrav).
Andelen elever i våra skolor som nått målen i alla ämnen när de lämnar grundskolan
har de senaste tolv åren varierat mellan 70 och 77%. Konstateras ska dock att det
finns stora variationer mellan våra skolor och att det under denna tolvårsperiod
också finns skolor som nått över riksgenomsnittet. Att detta är ett
utvecklingsområde konstaterades också av Skolinspektionen i sin tillsyn 2010:
”Kommunen ger inte alla grundskoleelever möjlighet att nå lägst mål att uppnå i alla
ämnen”.
I sin lägesbedömning 2010 lyfter Skolverket fram flera utvecklingstendenser som
också märks i våra skolor. Resultatskillnaderna mellan olika elevgrupper utifrån
kön, social bakgrund och etnicitet har ökat men också skillnaden mellan skolor.
Skolans uppdrag är att utveckla eleverna socialt och kunskapsmässigt.
Grunduppdraget är med andra ord oförändrat – att ge individen kunskaper och
färdigheter, få individen att tänka själv och lösa problem samt att kunna samarbeta.
Uppdraget gäller oavsett elevers bakgrund och socioekonomiska förutsättningar
vilket gör undervisningen till ett kompensatoriskt uppdrag. Den undervisning som
genomförs förväntas därför vara anpassad till alla elever.
I den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet, Ds 2009:25) anges i
Kapitel 1, 5 § att "Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet."
Sedan flera år pågår inom kommunen utvecklingsarbeten inom naturvetenskapliga
ämnen (NTA), matematik och språkutveckling. Insatserna har omfattat ett antal
intresserade pedagoger.
Frågan om hur elever lär och hur undervisningen anpassas till de elever som finns i
klassrummet är ännu ett område som endast i begränsad omfattning ägnats
forskning och studier.
Högskolan för lärande och Kommunikation i Jönköping(HLK) har utvecklat ett sätt
att stödja en forskningsbaserad utveckling av undervisningen. Metodiken bygger på
att alla pedagoger på en enhet eller i ett område

o

ges kompetensutveckling på avancerad nivå (magister/master)
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o

arbetar systematiskt och medvetet med att grunda verksamheten i vetenskapligt
tänkande och egen forskning tillsammans med etablerade forskare

o

att utveckling av kompetens bygger på gemensam bearbetning av den egna
undervisningen

Målet är att på vetenskaplig grund nå full måluppfyllelse med samtliga elever i
skolår 9. Genomförd insats i Karlskrona kommun förväntas också leda till att lärare
som examineras ges en karriärmöjlighet i form av lektorsuppdrag.
Insatsen pågår under fyra år och är förlagd till Karlskrona kommun. Övriga
pedagoger i kommunen ges under denna tid kontinuerlig kompetensutveckling
utifrån behov organiserad av HLK (promilleprogrammet). Kostnader för deltagande
i promilleprogrammet inarbetas i internbudget 2012, ca 500 tkr per år.
För genomförandet av magisterprogram träffas för berörd personal ett lokalt
kollektiv-avtal.

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att tillsammans med en/två enheter
alternativt ett område planera för genomförandet av en magisterutbildning med
start 2012
att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att ta fram förslag till avtal med
Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping avseende medverkan i
promilleprogrammet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

1 juni 2011

M Dahl
Berörd rektor
Tekniska förvaltningen
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BUN.2011.52.287

§ 80
Utbyggnad av Spandelstorpskolan
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut 23 februari 2011 § 46 lämnat i uppdrag åt
tekniska förvaltningen att uppföra en fristående byggnad om ca 300 kvm för
elevverksamhet och personalutrymme på Spandelstorpskolan. Barn- och
ungdomsnämnden har i samma beslut lämnat i uppdrag åt tekniska förvaltningen att
i Spandelstorpskolans matsal färdigställa ytterligare 50 platser.
Nedan presenteras en översikt av lokalkostnader inom Lyckeby skolområde och
jämförande siffror för kommunen som helhet. Föreslagen hyresförändring har
inarbetats i sammanställningen.

Verksamhet
Grundskola inkl
Fritidshem

Kostnad

Kvm

Kostnad
per kvm

Antal
elever
20110410
1)

Kvm per Årskostnad
elev
per elev

64 399 308

88 388

729

5 442

16

11 834

Lyckeby
skolområde 2)
Östra Torpsskolan
2 097 612
Vedebyskolan 3)
3 985 091
Lyckeby skolan
1 674 312
Spandelstorpsskolan 2 493 013
Kättilsmåla skola
583 771
Verkö skola 4)
596 940
Genomsnitt
11 430 739

2 851
7 635
3 564
3 246
1 183
283
18 762

736
522
470
768
493
2 111
609

194
342
173
360
66
70
1 205

15
22
21
9
18
4
16

10 812
11 652
9 678
6 925
8 845
8 528
9 486

Kommentarer:
1. I siffrorna ingår elever som är identitetsskyddade samt elever som vi får ersättning för via
Migrationsverket
2. Skolans byggnation, såsom korridorer, trapphus har betydelse för hur effektivt lokalerna kan
utnyttjas. Likaså påverkar klasstorlekar antalet kvm/elev
3. Eftersom detta är en 6-9 skola finns här inte fritidshem men däremot specialsalar för NO, bild,
4. musik, slöjd, hemkunskap samt stor idrottsanläggning
5. Inga idrottslokaler eller specialsalar, eleverna skjutsas (F-2 skola)

1 juni 2011
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Överväganden
Spandelstorpskolans nuvarande årshyra är 2 493 013 kr. Beställd förändring
kommer att innebära ökade hyreskostnader. Förändringen planeras vara
genomförda våren 2012, matsalsdelen tas i bruk i mars och modul i maj månad
2012.
1. Investering i fristående byggnad, 5,1 Mkr innebär en hyresökning med 500 tkr/år.
2. Investering i en ombyggnad av matsal, 900 tkr, ger en hyresökning med
110 tkr/år.
3. Investeringar enligt punkt 1 och 2 hämtas ur av Karlskrona kommuns
investeringsbudget för 2011-2012.
4. Omställningskostnader under byggtiden i form av ökade kostnader för skolskjuts,
anpassning av tillfälligt nyttjande av alternativa lokaler under uppförandetid
täcks ej av ovanstående.
5. Investering i inventarier och utrustning tas ur BUN:s investeringsbudget för 2012.
Beräknad hyra avser investeringskostnader, hyra av modul och återställandekostnader för modul.

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ökade hyreskostnad enligt ovan arbetas in i budget för 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

1 juni 2011

Tekniska förvaltningen
M Dahl
Berörd rektor
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BUN.2009.89.820

§ 81
Renovering av Holmsjö skola
Bakgrund
Behov och önskemål om att bygga om Holmsjö skola har funnits under en lång
period. Barn- och ungdomsnämnden fattade därför ett inriktningsbeslut den 29
september 2010 om en kommande ombyggnad av Holmsjö skola. Den ska ske
utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens förslag om att idrottsundervisningen sker
i en nyuppförd idrottshall utanför skolans egna lokaler.
Samverkan mellan kommunen och lokala intresseföreningar i Holmsjö har inletts
och en gemensam ambitionsyttring om ett samarbete kring uppförandet av en ny
idrottshall har fattats. Idrotts- och Fritidsnämnden har i denna anda fattat beslut om
uppförande av en ny idrottshall i Holmsjö, i skolans närområde, för att kunna
samnyttjas av skolan och samhället.
Byggandet av denna idrottshall innebär att skolans utrymmen för
idrottsundervisning kan tas ur bruk och de utrymmen som därigenom friställs, kan
renoveras och skapa förutsättningar för en effektivare undervisning och utbildning.
Delområdesprognosen, för Holmsjö upptagningsområde, visar på en förhållandevis
jämn barn och elevutveckling för perioden fram till och med 2014, med en årlig
variation på upp till 10 barn/och ungdomar i åldern 0 – 16 år.
Detta visar på nödvändigheten av att gå vidare med planerna på renoveringen av
Holmsjö skola och på tillgången av en näraliggande, väl fungerande idrottshall.

Förslag
Holmsjö skola renoveras till en modern F-5-skola med ett lärtorg mitt i skolan.
Detta utrymme, som skapas där den tidigare gymnastiksalen varit belägen, ger
möjligheter till flera mindre utrymmen för många olika flexibla lösningar och
användbara alternativ. Det ger också möjlighet till att bl.a. skapa ett bibliotek, med
öppen och ljus planlösning, som en andra våning.
Idrottsundervisningen genomförs i den nybyggda idrottshallen i ungefär samma
omfattning som idag, dvs. c:a 23 h per vecka under 34 veckor, samt några tillfällen
per år även konserter och teaterföreställningar.

•

Lokaler för förskoleklassen, fritidshemmet och en förskoleavdelning (ersätter
dagbarn-vårdarlokal i Nävragöl) skapas i skolbyggnaden. Ett basutrymme för
fritidshemmet med plats för c:a 65 barn. Kombineras med förskoleklassens
lokal och ”lärtorget”.
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•

Lokaler för de praktiskt estetiska ämnena textil-, trä- och metallslöjd
omdisponeras ersätter nuvarande slöjdlokal. Skolhälsovårdens lokal
kompletteras med vilo- och väntrum och enligt Hälso- och sjukvårdslagens
krav.

•

Ytterligare elevtoaletter, samt Handikappsanpassad toalett och ytterligare
elevtoalett byggs.

•

Hus 2 (Gula huset) rivs, eftersom det är i mycket dåligt skick och i behov av en
omfattande renovering. (Wsp-utredningen från 23 mars 2009) Förråds som
försvinner med denna rivning ersätts med utrymmen i skolbyggnadens
källarplan.

•

Lärararbetsplatser och personalutrymmen för c:a 16 personal renoveras.

•

Ombyggnaden och renoveringen projekteras utifrån ritning färdigställda av
Agilis Arkitektkontor 29 april 2010.

•

Ombyggnaden ska möjliggöra för gruppstorlekar om cirka 25 elever.

Överväganden
Syftet med ombyggnad och renovering är att skapa undervisningslokaler som bättre
stödjer en undervisning och utbildning enligt ny skollag och Lgr11 med kursplaner.
Gula byggnaden (300 kvm) har idag en hyra på 181tkr per år vilken utgår vid en
rivning. Nuvarande hyra 168 tkr per för befintlig gymnastiksal kvarstår men
undervisningen flyttas till den idrottshall som projekteras. Hyresökning utifrån
planerad ombyggnad och renovering tas fram i projekteringen.

Tjänstemannaförslag
Barn- och Ungdomsnämnden föreslås besluta
att hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att
projektera en ombyggnad av Holmsjö skola enligt ovan.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

1 juni 2011

Tekniska förvaltningen
M Dahl
S-B Johansson
Berörd rektor
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BUN.2008.53.291

§ 82
Hyresförändring Tullskolan
Bakgrund
Tekniska förvaltningen har nu fått in anbuden rörande upphandlingen av
byggnadsentreprenaden för Tullskolan. Lagda anbud innebär att ursprunglig ram
om 33 Mkr överskrids med 4,1 mkr. Ursprunglig hyra för BUN var beräknad till
1 640 tkr/år.
Överväganden
Hyran för Tullskolan beräknas öka med 425 tkr/år vilket innebär en hyra på
2 750 tkr/år ( 1 375 tkr för andra halvåret 2012).
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hyreskostnad enligt ovan arbetas in i budget för 2012.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras tio minuter
Sammanträdet återupptas.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

1 juni 2011

BUN.2011.26.002

§ 83
Dnr

Ärendemening
Protokoll från centrala
samv.gr

Skolområde/avdelning
och delegat
Barn- och
ungdomskontoret

BUN
Beslut att avge yttrande med
2011.236S.609 anledning av besvär över
delegats beslut

Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott

BUN
2011.27.002

Barn- och
ungdomskontoret
Anja Eklund

Utse attestansvarig /ersättare
samt attestbelopp
Rödeby skolområde

BUN
Beslut om uppskjuten
2011.247S.609 skolstart

Barn- och
ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN2
2011.149.606

Anpassad studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN3
2011.106.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Jessica Ahlgren

BUN 3
2011.110.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(14 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

BUN 3
2011.109.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(14 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN6
2011.55.282

Korttidsuthyrning av lokaler
enligt riktlinjer till
L-E Åstrand

Västra skolområdet
Nättraby
Johan Johansson
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning
och delegat

BUN6
2011.63.609

Samverkansprotokoll från
Nättraby skolomr

Västra skolområdet
Nättraby
Kurt-Inge Johnsson

BUN 6
2011.64.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(15 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Kurt-Inge Johnsson

BUN 6
2011.58.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(10 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Kurt-Inge Johnsson

BUN8
2010.39.606

Prövning om en elev ska tas
emot av särskolan

Enheten för stöd och
utveckling
Tomas Hall

BUN8
2010.56.606

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan och beslut
om grundsärskola eller
träningsskola

Enheten för stöd och
utveckling
Tomas Hall

BUN8
2010.53.606

Prövning om en elev ska tas
emot av särskolan

Enheten för stöd och
utveckling
Tomas Hall

BUN8
2010.42.606

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan och beslut
om grundsärskola eller
träningsskola

Enheten för stöd och
utveckling
Tomas Hall

BUN8
2010.59.606

Prövning om en elev ska tas
emot av särskolan

Enheten för stöd och
utveckling
Tomas Hall

BUN9
2011.1.606

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan och beslut
om grundsärskola eller
träningsskola

Enheten för stöd och
utveckling
Tomas Hall
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning
och delegat

BUN9
2011.3.606

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan och beslut
om grundsärskola eller
träningsskola

Enheten för stöd och
utveckling
Tomas Hall

BUN9
2010.20S.606

Prövning om en elev ska tas
emot av särskolan

Enheten för stöd och
utveckling
Tomas Hall

BUN9
2011.21.606

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan och beslut
om grundsärskola eller
träningsskola

Enheten för stöd och
utveckling
Tomas Hall

Se separat
bilaga

Bevilja bidrag till barn/elever i
behov av särskilt stöd enligt
uppsatta kriterier och inom
budgetram (BSB)

Barn- och
ungdomskontoret
Anja Eklund

28

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
____________
Kommunjurist Maria Thuresson informerar nämndens ledamöter om
redovisning av delegationsärenden.

1 juni 2011
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§ 84
Meddelanden
Kommunstyrelsens AU

BUN.2011.220.042
§ 77
Budget 2012 och plan 2013-2014

Kommunstyrelsens AU

BUN.2011.220.042
§ 81
Budget 2012 och plan 2013-2014

Kommunfullmäktige

BUN.2009.290.042
§ 48
Årsredovisning för år 2010 Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

BUN.2009.290.042
§ 49
Revisionsberättelse år 2010 och beslut om
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

Kommunfullmäktige

BUN.2010.517.042
§ 52
Uppföljning per den 28 februari 2011 för hela
Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

BUN.2011.51.003
§ 57
Revidering av barn- och ungdomsnämndens
reglemente

Kommunfullmäktige

BUN.2009.290.042
§ 61
Resultatreglering bokslut 2010 samt överföring
av kvarvarande investeringsmedel

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BUN.2011.261.290
Anmälan angående förskoleverksamhet
Ryttarlidens förskola
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Skolverket

BUN.2011.49.047
Statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka
arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna

Skolinspektionen

BUN.2011.227.606
Anmälan angående samarbete mellan skola och
hem för elev vid Östra Torpskolan i Karlskrona
kommun

Skärgårdens
Montessoriförskola

BUN.2011.181S.606
Överklagan på nekande beslut av bidrag från
BSB-potten

Styrelsen för Barndiabetesfondens lokalavdelning

BUN.2011.246.627
Förfrågan om att byta förmånstagare för Skoljoggen

Föräldrar med barn i
Spandelstorpskolan

BUN.2011.52.287
Skrivelser från föräldrar med barn i Spandelstorpskolan samt svar

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

1 juni 2011

§ 85
Kurser och konferenser
Inga aktuella kurs- eller konferensinbjudningar.
_____________
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§ 86
Övrigt
Ny förvaltningschef
Maria Persson, ny förvaltningschef i barn- och ungdomsförvaltningen från och med
den 1 juni, presenterar sig.
Nämnden hälsar Maria välkommen.
Tack
Ordförande framför ett stort tack, på nämndens vägnar, till Anja Eklund som arbetat
som tillförordnad förvaltningschef.
_____________

'bilaa~

1 31-6

Dnr:BUNZ6/0.08.0lil

Ärende 2 delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning.
Sammanträde den 1 juni 2011
(

Den socialdemokratiska gruppen har tagit del av ovanstående ärende. Vår gemensanuna
uppfattning är att nälm1den vid sitt sanunanträcle elen 1 juni skulle tagit ställning till
förvaltningens 9 attsatser. Nänmden har ett tydlig ansvar att vidta åtgärder för att undanröja
det prognostiserade underskottet. Vi anser att det inte finns utrynune för att fördröja beslut i
ärendet.
Socialdemokratiska gruppen föreslår
att barn- och ungdomsnämnclen senast elen 17 juni 2011, vid ett extra nämnclsammanträcle, tar
ställning till konkreta sparförslag motsvarande det prognostiserade underskottet
att förvaltningsleclningen får i uppdrag att skriva fram de konkretiserade sparförslagen samt
att omedelbart underrätta kommunstyrelsen om ovanstående
Enligt uppdrag

Patrik Hansson

'Bi la3q '2 § 7-G
1>11 r: BONZOIO. ')öZ.öLtl

Skriftlig reservation med anledning av nämndens beslut under
punkten 2, delårsrapport april 2011, socialdemokraternas tilläggsförslag. Reservationen gäller hela den socialdemokratiska gruppen.
I tjänstemannaskrivelse prognostiseras en negativ avvikelse på 6,5 miljoner kronor
för 2011. Tjänstemännen har i samma skrivelse föreslagit nämnden åtgärder för att
komma i ekonomisk balans. Förslagen beskrivs i text och slutligen i 9 attsattser. Under sammanträdes gång ställde vi frågor gällande attsatserna 4, 6 och 7. Frågorna
handlade om när verkställighet skulle göras samt hur mycket man räknar med att
åtgärderna ger under hösten 2011. Trots upprepade frågor vägrades vi svar på desamma. Under sammanträdets gång kunde vi inte få klarhet i hur den styrande femklövern ställde sig till tjänstemännens förslag. Då vi satte oss i gruppmöte visste vi
fortfarande inte vad som var femklöverns förslag. Vi is-gruppen diskuterade utifrån
tjänstemännens 9 attsatser.
Först vid beslutssammanträdet då ordföranden ställde proposition på de 9 attsatserna fick vi veta hur femklövern ställde sig till tjänstemännens förslag . Bland annat återremitterades attsats 6.
Ingen närvarande på mötet kunde efter beslut redogöra för om detta innebär åtgärder
för att eliminera den negativa avvikelsen. Nämndens nästa sammanträde är inte förrän i augusti 2011. Den socialdemokratiska gruppen vet att det är nämndens skyldighet att ytterst ta ansvar för det ekonomiska utfallet, vilket också innebär att fatta nödvändiga beslut. S-gruppen anser att nämnden inom det snaraste måste sammanträda för att klara ut frågetecknen rörande den ekonomiska situationen.och nämndens
beslut för delårsbokslut april 2011. Mot detta som bakgrund lade s-gruppen ett
tilläggsförslag som såg ut enligt följande: (tilläggsförslaget röstades ner i en votering,
7 röster för och 8 röster mot).

Ärende 2 delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning.
Sammanträde den 1 juni 2011
Den socialdemokratiska gruppen har tagit del av ovanstående ärende. Vår gemensamma uppfattning är att nämnden vid sitt sammanträde den 1 juni skulle tagit ställning till förvaltningens 9 attsatser. Nämnden har ett tydlig ansvar att vidta åtgärder för
att undanröja det prognostiserade underskottet. Vi anser att det inte finns utrymme
för att fördröja beslut i ärendet.

Socialdemokratiska gruppen föreslår
att barn- och ungdomsnämnden senast den 17 juni 2011, vid ett extra nämndsammanträde, tar ställning till konkreta sparförslag motsvarande det prognostiserade underskottet
att förvaltningsledningen får i uppdrag att skriva fram de konkretiserade sparförslagen samt
att omedelbart underrätta kommunstyrelsen om ovanstående
Enligt uppdrag
Patrik Hansson

~t~dc::demokratiska gruppen i barn- och ungdomsnämnden
Patrik Hansson
gruppledare
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För hela den socialdemokratiska gruppen i barn- och ungdomsnämnden

Patrik Hansson
gruppledare
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 31 augusti 2011
§ 87 Aktuell information
- Betygsresultat läsåret 2010/2011 år 9
§ 88 Yttrande över social mångfaldsplan 2012-2014
§ 89 Motion angående införande av föräldrainformation om skolk via sms
§ 90 Motion om betygsättning av lärare
§ 91 Motion angående drogtester i skolan
§ 92 Remissyttrande Ungdomspolitiskt program
§ 93 Budgetjustering 2011 – Förslag till förändrade bidragsbelopp för
2011 för kommunal och fristående verksamhet
§ 94 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Tant Grön AB
§ 95 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Friskolan Svettpärlan
§ 96 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Galären Utbildningar AB
§ 97 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Friskolan Piggelinen
§ 98 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Karlskrona Montessorifriskola
§ 99 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Bastasjö språkförskola AB
§ 100 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Karlskrona språkfriskola AB
§ 101 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Fantasi personalkooperativa
förskola
§ 102 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Ankaret föräldrakooperativa
förskola
§ 103 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Nätet föräldrakooperativa
förskola
§ 104 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Mariagårdens förskola
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§ 105 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Silvertärnan föräldrakooperativ
§ 106 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Stumholmen föräldrakooperativ
§ 107 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Torlyckans personalkooperativ
§ 108 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Skärgårdens Montessoriförskola
§ 109 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Skutans föräldrakooperativ
§ 110 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Stubben föräldrakooperativ
§ 111 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Lilla Ö (M Persson)
§ 112 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Ramkullen (M Persson)
§ 113 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Villa Myskulla (M Persson)
§ 114 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
§ 115 Meddelanden
§ 116 Kurser och konferenser
§ 117 Övrigt

31 augusti 2011

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 31 augusti 2011 kl 08.30 – 13.45

Beslutande ordf
2:e v ordf

Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Emina Cejvan (M)
Magnus Johansson (M)
Eva-Britt Dahlström (S)
Richard Lundqvist (S)
Ersättare
Shirin Sahebjamee (S)
Martin Hedenmo (S) t o m föredragningen kl. 11.20
Eva Henningsson (S)
Martin Abramsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Eva Franksson Colliander (C) t o m § 92 kl. 13.20
Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Mats Dahl, verksamhetschef grundskola/fritidshem
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Peter Arkeklint, controller
Gunilla Ingestad, kvalitetssamordnare
Eva Karlsson, nämndsekreterare
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Utses att justera Eva Ottosson (M)
Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli fredagen
den 2 september 2011

Justerade paragrafer §§ 87-117
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 31 augusti 2011
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den
2 september 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare
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§ 87
Aktuell information
1. Betygsresultat läsåret 2010/2011 år 9
Kvalitetssamordnare Gunilla Ingestad presenterar betygsresultatet
före och efter sommarskolan samt hur många elever som nått målen i
samtliga ämnen i jämförelse med övriga riket.
Årets resultat för kommunen som helhet innan sommarskolan visade
att 11,8 % av eleverna i år 9 inte var behöriga till gymnasium. Efter
sommarskolan var resultatet ner i 8,2 %
Gunilla informerar också om det utökade ansvaret som nu finns
gentemot de elever som inte har nått behörighet till gymnasiets
nationella program.
Informationen tas till protokollet.
Patrik Hansson (S) föreslår följande med anledning av betygsresultaten:
att

förvaltningen återkommer till nämnden i oktober 2011 med
skriftligt förslag på lämpliga åtgärder för att öka måluppfyllelsen.

Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till Patrik Hansson yrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
_____________
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BUN.2011.288.109

§ 88
Yttrande över social mångfaldsplan 2012-2014
Kvalitetssamordnare Gunilla Ingestad föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen har översänt rubricerade förslag till social mångfaldsplan
för Karlskrona kommuns samlade verksamhet 2012-2014.
Planen, som tagits fram till följd av den nya samlade diskrimineringslagen,
ska ersätta de tidigare planerna Plan för etnisk mångfald 2009-2011,
Politiskt jämställdhetsprogram 2009-2011, Jämställdhetsplan 2009-2011
samt Handikappolitiskt program.
Syftet med planen är att skapa ett gemensamt förhållningssätt utifrån de sju
diskrimineringsgrunderna enligt Diskrimineringslagen.
Den övergripande planen ska utgöra grunden för respektive verksamhets
egna åtaganden och ska redovisas årligen samt vara föremål för översyn
var tredje år. Denna översyn omfattar samtidigt den lagstadgade översynen
av jämställdhetsmålen samt uppföljning av handlingsplan för jämställda
löner.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

godkänna förvaltningens förslag till yttrande.

Yrkanden
Ola Svensson (SD) lämnar tre ändringsyrkanden (bilaga 1):
1. På sidan 12 under rubriken Boende finns en mening som vi skulle vilja
stryka helt från dokumentet då det är ett påstående, påståenden hör
inte hemma i dokumentet.
Meningen lyder såhär: ”Idag förekommer det att en person med icke
svenskt namn har svårare att få hyra eller köpa sin bostad”
2. På sidan 14 under underrubriken ”i Karlskrona vill vi” finns en mening
som vi skulle vilja förändra. ”syftet är att tidigt kunna påverka barn och
ungdomars attityder för ett mer mångkulturellt samhälle”.
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2. Vi vill att meningen istället ska låta såhär ”syftet är att tidigt kunna påverka barn och ungdomars attityder för att de ska lära sig att se
mångfaldsperspektivet, där människor är födda olika med olika
bakgrund. En del är homosexuella, födda utomlands, sitter i rullstol,
är kristna eller muslimer. Men alla är människor och alla är lika värda.
3. På sidan 15 längst ner finns en mening som vi också vill stryka.
”att tillgång till personal av underrepresenterat kön inom kommunens
olika omsorgsområden skall stärkas”
Vi vill stryka den för att vi inte tycker att man i modern tid ska bestämma
yrken efter kön. Man får söka tjänsterna efter sina olika förutsättningar
och då får den tjänsterna som är bäst lämpad. Är det ett ställe där det
är mycket tunga lyft kanske det ska vara en stark människa där sen
spelar det ingen roll om det är en man eller en kvinna.
Ordförande ställer proposition på ändringsyrkande 1 och finner att nämnden
avslår densamma.
Ordförande ställer proposition på ändringsyrkande 2 och finner att nämnden
avslår densamma.
Ordförande ställer proposition på ändringsyrkande 3 och finner att nämnden
avslår densamma.
Ordförande ställer sedan proposition på förvaltningens förslag:
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande
och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller förvaltningens förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens förslag till yttrande.

Ola Svensson (SD) och Christopher Larsson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
________________
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BUN.2011.277.610

§ 89
Motion angående införande av föräldrainformation om skolk via SMS
Kvalitetssamordnare Gunilla Ingestad föredrar ärendet.
Barn och Ungdomsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig angående en
motion från Christofer Larsson, Sverigedemokraterna. I motionen föreslås
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att, för kommunens grundskolor, ”utreda
möjligheten att införa ett system där information omedelbart ges till
föräldrarna via sms när barnen uteblir från en lektion utan giltigt skäl”.
Motionens innehåll
Motionären anser, bl a med hänvisning till erfarenheter i andra kommuner,
att en snabbare och tydligare information till föräldrarna om deras barns
frånvaro skulle kunna vara ett led i att bekämpa skolket i kommunens
skolor.
Framställningen mynnar ut i ett förslag om att barn- och ungdomsnämnden
ges i uppdrag att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att utreda möjligheten att införa ett system där information omedelbart ges
till föräldrarna visa sms när barnen uteblir från en lektion utan giltigt skäl.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till det yttrande som framlagts föreslås att barn- och
ungdomsnämnden besluta:
att motionen anses besvarad eftersom förvaltningen redan påbörjat detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________
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BUN.2011.208.610

§ 90
Motion om betygsättning av lärare
Verksamhetschef Mats Dahl föredrar ärendet.
Bakgrund
Diskussion om skolans måluppfyllelse och resultat pågår ständigt. Detta är
bra för verksamhetsutvecklingen. Läraren är den enskilt viktigaste faktorn
för att eleven skall lyckas så bra som möjligt i skolan. På senare tid har
betygsättning av lärare diskuterats i en del kommuner, främst i Malmö och
Sollentuna, som ett sätt att försöka förbättra skolans resultat. Några
kommuner har också prövat ett system av betygsättning, där eleverna får
lämna omdömen om sina lärare.
I motion BUN.2011.208.610 yrkar Sverigedemokraterna på att barn- och
ungdomsnämnden ges i uppdrag att ta fram en mall för bedömning av
lärare, så att underlaget blir till nytta för både läraren och eleverna. Vidare
yrkar man på att de kommunala skolorna inför betygsättning av lärare
genom elever.
Tjänstemannaförslag
Med anledning av att verksamheten redan har ett flertal verksamma
instrument för utvärdering av lärares insatser och faran av att införandet av
ett system med elevers betygsättning av lärare, skulle vara kontraproduktivt
och motverka sitt syfte att nå ett förmodat resultat föreslås barn- och
ungdomsnämnden besluta
att avslå motionen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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BUN.2011.209.610

§ 91
Motion angående drogtester i skolan
Verksamhetschef Mats Dahl föredrar ärendet.
Inledning
Med anledning av en motion från Sverigedemokraterna, ställd till
kommunfullmäktige fullmäktige, om att införa drogtester i skolan, ges barnoch ungdomsnämnden i uppdrag att lämna ett yttrande för beredning, som
skall ske i samråd mellan kommunledningsförvaltningen,
utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.
Allmänt
Att förebygga användning av droger är en viktig uppgift. Skolorna kommer,
vid sidan av föräldrarna, i daglig kontakt med unga. De har därför en viktig
roll i att ge unga en god värdegrund och att i övrigt främja ungas utveckling.
I Skollagen 1 kap. 2 § och i läroplanerna anges att skolan, genom rektor,
har ett uttalat ansvar för att elever får undervisning bland annat om alkohol
och droger.
Vid misstanke om drogpåverkan använder skolor sig ibland av
urinprovtagning för att testa om eleven är drogpåverkad. Det kan också
förekomma att skolor, i ett allmänt drogförebyggande syfte, genomföra
slumpvisa drogtester av elever.
Det finns inte någon lag som direkt förbjuder drogtester i skolan. Alla
medborgare har dock rätt enligt grundlagen att säga nej till påtvingade
kroppsliga ingrepp. Därför kan inga drogtester genomföras i skolan utan att
det finns ett fullt och verkligt samtycke från eleven, och vårdnadshavaren
om eleven inte är myndig. Det är också viktigt att känna till att en elev alltid
har rätt att säga nej, även om denne tidigare samtyckt.
Om skolan ändå vill att eleven skall genomföra ett test, bör kontakt tas till
exempel med polisen eller socialtjänsten, som kan tvinga en person att göra
ett test i vissa fall.
Det är heller inte möjligt att, i grundskolan och på kommunala
gymnasieskolor, genomföra slumpvisa drogtester, eftersom det i princip är
omöjligt att avgöra om verklig frivillighet föreligger. Om frivilligheten inte kan
säkerställas blir drogtesterna påtvingade i grundlagens mening.
Drogtester på förekommen anledning kan genomföras om de sker med fullt
och verkligt samtycke från eleven, och vårdnadshavare för omyndiga
elever. Det kan t.ex. handla om överenskomna drogtester som skolan
genomför inför vissa farliga moment. Det kan också handla om att man
misstänker att en elev är drogpåverkad.
Även i detta fall har eleven alltid rätt att avstå från att delta i testet, utan att
behöva förklara varför.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta:
att motionen om drogtester i skolan avslås.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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BUN.2011.280.808

§ 92
Remissyttrande Ungdomspolitiskt program
Verksamhetschef Mats Dahl föredrar ärendet.
Bakgrund
Idrotts- och fritidsnämnden har, på uppdrag av kommunstyrelsen och med
delaktighet av representanter från kommunens olika förvaltningar, utom
äldreförvaltningen, utarbetat ett förslag till Ungdomspolitiskt program för
Karlskrona kommun, daterat den 9 juni 2011.
Förslaget till program har skickats på remiss till förvaltningarna, för yttrande
till idrotts och fritidsnämnden, senast den 15 augusti 2011. Förslaget inkom
till barn- och ungdomsförvaltningen den 13 juni 2011.
Synpunkter
Förslaget synes väl underbyggt genom att resultaten, från olika
utvärderingar och diskussioner, legat till grund för processarbetet. Likaså
har representanter från de olika förvaltningarna bjudits in att delta.
Dessutom har resultaten från ungdomars deltagande kring inflytande gett
erfarenheter som sammanvägts i slutförslaget. Ett stort antal inriktningar för
åtgärder, kopplade till olika områden i den kommunala verksamheten, har
sedan arbetats fram och angetts i förslaget.
För att det Ungdomspolitiska programmet skall bli så effektivt och
utvärderingsbart som möjligt, anser vi däremot att några förtydliganden och
tillägg bör göras i förslaget.
1. En kort beskrivning av varför ett Ungdomspolitiskt program
framarbetats, bör läggas till.
2. Vilka mål och syften har programmet? Detta framgår inte i förslaget.
3. Vad skall programmet uppnå? Detta är viktigt att ange, så att resp.
förvaltning kan finna sin roll i den kommunala helheten.
4. Mot vilka mål skall handlingsplanen ha sin inriktning, för respektive
förvaltning? Sätts dessa upp centralt, eller skall varje förvaltning tolka
sin egen roll och sätta egna mål.
5. Vad skall den årliga redovisningen av arbetet ta upp? Skall en
gemensam struktur utarbetas, för att ge en så liktydig och jämförbar
årsredovisning från de olika förvaltningarna, som möjligt, eller skall
varje förvaltning utforma sin egen redovisningsform?
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna förslaget till Ungdomspolitiskt program för Karlskrona
kommun, med tillägg av information kring de fem punkter, om
förtydliganden, som angetts.
Beslut
Barn- och ungdomsförvaltningen beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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§ 93
Budgetjustering 2011 – Förslag till förändrade bidragsbelopp för 2011 för
kommunal och fristående verksamhet
Förvaltningschef Maria Persson och controller Peter Arkeklint föredrar
ärendet.
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits med 4,9 mnkr.
För att möta detta budgetunderskott finns möjligheten att förändra
bidragsbeloppen till såväl den kommunala som den fristående
verksamheten. Enligt lagstiftningen ”Bidrag på lika villkor” kan en kommun
under innevarande budgetår förändra bidragsbeloppen. Detta kan inte ske
retroaktivt, där av föreslås att bidraget (grundbeloppet) sänks från och med
den 1 oktober 2011. Bidragsbeloppen har justerats utifrån fördelningen av
BSB-medel.
Efter att Barn- och ungdomsnämnden hade beslutat om bidragsbeloppen
för 2011 minskades budgetramen för Barn- och ungdomsnämnden med 1,4
mnkr. Ramen minskades på grund av att Serviceförvaltningen fick
besparingar (och lägre kostnader för kostproduktionen) motsvarande detta
belopp för kostverksamheten på Barn- och ungdomsförvaltningen. För att
även justera för denna sänkning föreslås bidraget minska ytterligare.
I nedanstående sammanställning visas såväl nu gällande grundbelopp för
2011 som föreslagna nya grundbelopp för 2011. I grundbelopp 2011 ingår
helårseffekt av löneökningar 2010 för såväl kommunal som fristående
verksamhet. Skillnaden mellan bidraget till kommunal respektive fristående
verksamhet 2011 förklaras av att i de fristående verksamheternas bidrag
ingår budgeterade löneökningar för 2011 med 2,3 % fr o m 1 april 2011.
Den kommunala verksamheten har fått kompensation för löneökningar
under 2011 och deras bidrag kommer att justeras med dessa löneökningar
från och med 2012.
Ingen förändring är föreslagen när det gäller bidragen för fritidshem.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidragen att uppgå till nedanstående
belopp. Färgmarkerade belopp är förändrade.

Tabell, se nästa sida.
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Underlag för förändrade bidragsbelopp från och med 2011-10-01
Belopp i kronor

Plats/elev
Kommunal Förskola
Fristående förskola
Kom ped omsorg
Fristående ped omsorg
Kommunalt FH år F-1
Kommunalt FH år 2-3
Kommunalt FH år 4-6
Fristående FH år F-1
Fristående FH år 2-3
Fristående FH år 4-6
Kommunal förskoleklass
Kommunal grsk år 1-5
Kommunal grsk år 6-9
Friskola Förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Nytt Årsvärde

Årsvärde

Årsvärde

Kvartal 4
2011

Bidrag från
2011-10-01
74 267
75 733
74 267
74 263
39 020
29 267
13 660
34 487
25 868
12 073
31 418
41 096
51 393
36 489
47 026
58 240

Bidrag t.o.m
2011-09-30
76 301
77 733
76 301
76 224
39 020
29 266
13 660
34 487
25 868
12 073
34 987
43 764
53 659
40 328
49 895
60 677

Minskning
-2 034
-2 000
-2 034
-1 961
0
0
0
0
0
0
-3 568
-2 668
-2 266
-3 839
-2 869
-2 437

Minskning
-508
-500
-508
-490
0
0
0
0
0
0
-892
-667
-567
-960
-717
-609

Sammanfattningsvis ger
bidragsminskningen under kvartal 4
följande totalbelopp
Förskolan
Förskoleklass
Klass 1-5
Klass 6-9
Summa bidragsminskning

Årsvärde
Bidrag fr.
2011-10-01
exkl 6%
moms
74 267
71 446
74 267
70 059
39 020
29 267
13 660
32 535
24 403
11 390
31 418
41 096
51 393
34 424
44 364
54 943

Belopp i
kronor
1 900 000
680 000
2 275 000
1 451 000
6 306 000

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att bidragsbeloppen för 2011 blir enligt ovanstående sammanställning
2. att de nya bidragsbeloppen börjar gälla fr o m den 1 oktober 2011
Yrkanden
Patrik Hansson (S) lämnar följande tilläggsyrkanden:
1. att förvaltningen får i uppdrag att presentera rektorernas åtgärdsplaner
med anledning av beslut om sänkta bidrag till förskola och grundskola
2. att åtgärdsplanerna redovisas vid nämndens möte i september 2011.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till Patrik Hansson yrkanden.
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Yrkanden forts
Emma Stjernlöf (M) lämnar följande tilläggsyrkanden:
1. att uppdra åt förvaltningen att konsekvensbeskriva måluppfyllnaden med
anledning av beslut kring gällande omfördelning av resurser inom
befintlig ram
2. att arbetet med konsekvensbeskrivningarna redovisas vid nämndens
sammanträde i oktober 2011.
Ajournering
Barn- och ungdomsnämnden ajournerar sig 10 minuter.
Sammanträdet återupptas.
Propositonsordning
Ordförande ställer proposition på Emma Stjernlöfs tilläggsyrkanden 1 och 2,
bifall mot avslag och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller tilläggsyrkandena 1 och 2.
Ordförande ställer proposition på Patrik Hansson tilläggsyrkanden 1 och 2,
bifall mot avslag och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår
tilläggsyrkandena.
Omröstning
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som stödjer Patrik Hanssons tilläggsyrkanden röstar ja. Den som stödjer
avslag röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Helene
Gustafsson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Richard Lundqvist (S), Ola Svensson
(SD) samt Åsa Gyberg Karlsson (V).
Följande röstar nej: Nicklas Platow (M), Emma Stjernlöf (M), Eva Ottosson
(M), Emina Cejvan (M), Magnus Johansson (M), Peter Christensen (FP),
Pernilla Persson (C) samt Thomas Brindefalk Knutsson KD).
Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutat
avslå Patrik Hanssons tilläggsyrkanden.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att bidragsbeloppen för 2011 blir enligt ovanstående sammanställning
2. att de nya bidragsbeloppen börjar gälla fr o m den 1 oktober 2011
3. att uppdra åt förvaltningen att konsekvensbeskriva måluppfyllnaden med
anledning av beslut kring gällande omfördelning av resurser inom
befintlig ram
4. att arbetet med konsekvensbeskrivningarna redovisas vid nämndens
sammanträde i oktober 2011.
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Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Helene Gustafsson (S),
Eva-Britt Dahlström (S), Richard Lundqvist (S), samt Åsa Gyberg Karlsson (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Patrik Hansson (S) lämnar ett särskilt yttrande för hela den
socialdemokratiska gruppen i barn- och ungdomsnämnden, daterad
1 september 2011, bilaga 2.
___________
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§ 94
Beslut om förändrat bidrag till Tant Grön AB
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr
32 535 kr
0 kr
24 403 kr
0 kr
11 390 kr
0 kr
34 424 kr
15 686 kr
44 364 kr
15 686 kr
54 943 kr
15 686 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Tant Grön AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011 att gälla fr o m
den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 95
Beslut om förändrat bidrag till Friskolan Svettpärlan AB
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet

Grundbelopp: Lokalbidrag
32 535 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 2-3, plats
24 403 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats
11 390 kr
0 kr
Friskola förskoleklass
34 424 kr
15 686 kr
Friskola år 1-5
44 364 kr
15 686 kr
Friskola år 6-9
54 943 kr
15 686 kr
Fristående fritidshem år F-1, plats

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Friskolan Svettpärlan beviljas ovanstående bidrag för år 2011 att
gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 96
Beslut om förändrat bidrag till Galären Utbildningar AB
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet

Grundbelopp: Lokalbidrag
32 535 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 2-3, plats
24 403 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats
11 390 kr
0 kr
Friskola förskoleklass
34 424 kr
15 686 kr
Friskola år 1-5
44 364 kr
15 686 kr
Friskola år 6-9
54 943 kr
15 686 kr
Fristående fritidshem år F-1, plats

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Galären Utbildningar AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011 att
gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 97
Beslut om förändrat bidrag till Friskolan Piggelinen
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet

Grundbelopp: Lokalbidrag
32 535 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 2-3, plats
24 403 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats
11 390 kr
0 kr
Friskola förskoleklass
34 424 kr
15 686 kr
Friskola år 1-5
44 364 kr
15 686 kr
Friskola år 6-9
54 943 kr
15 686 kr
Fristående fritidshem år F-1, plats

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Friskolan Piggelinen beviljas ovanstående bidrag för år 2011 att gälla
fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

31 augusti 2011 22

BUN.2011.491.043

§ 98
Beslut om förändrat bidrag till Karlskrona Montessorifriskola
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet

Grundbelopp: Lokalbidrag
32 535 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 2-3, plats
24 403 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats
11 390 kr
0 kr
Friskola förskoleklass
34 424 kr
15 686 kr
Friskola år 1-5
44 364 kr
15 686 kr
Friskola år 6-9
54 943 kr
15 686 kr
Fristående fritidshem år F-1, plats

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Karlskrona Montessorifriskola beviljas ovanstående bidrag för år
2011 att gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 99
Beslut om förändrat bidrag till Bastasjö språkfriskola AB
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Bastasjö språkförskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011
att gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 100
Beslut om förändrat bidrag till Karlskrona språkfriskola AB
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp: Lokalbidrag
0 kr
32 535 kr
24 403 kr
0 kr
11 390 kr
0 kr
34 424 kr
15 686 kr
44 364 kr
15 686 kr
54 943 kr
15 686 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Karlskrona Språkfriskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011 att
gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 101
Beslut om förändrat bidrag till Fantasi personalkooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Fantasi personalkooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för
år 2011 att gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 102
Beslut om förändrat bidrag till Ankaret föräldrakooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Ankaret föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för
år 2011 att gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 103
Beslut om förändrat bidrag till Nätet föräldrakooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Nätet föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år
2011 att gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 104
Beslut om förändrat bidrag till Mariagårdens förskola
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Mariagårdens förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011 att
gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 105
Beslut om förändrat bidrag till Silvertärnan föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr
32 535 kr
0 kr
24 403 kr
0 kr
11 390 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Silvertärnan föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år
2011 att gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 106
Beslut om förändrat bidrag till Stumholmen föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Stumholmen föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för
år 2011 att gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

31 augusti 2011 31

BUN.2011.500.043

§ 107
Beslut om förändrat bidrag till Torlyckans personalkooperativ
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr
32 535 kr
0 kr
24 403 kr
0 kr
11 390 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Torlyckans personalkooperativ beviljas ovanstående bidrag för år
2011 att gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 108
Beslut om förändrat bidrag till Skärgårdens Montessoriförskola
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Skärgårdens Montessoriförskola beviljas ovanstående bidrag för
år 2011 att gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 109
Beslut om förändrat bidrag till Skutan föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Skutan föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011 att
gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 110
Beslut om förändrat bidrag till Stubben föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr
Fristående fritidshem år F-1, plats
32 535 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 2-3, plats
24 403 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats
11 390 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Stubben föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011
att gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 111
Beslut om förändrat bidrag till Lilla Ö
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
70 059 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Lilla Ö beviljas ovanstående bidrag för år 2011 att gälla fr o m den
1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 112
Beslut om förändrat bidrag till Ramkullen
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelo Lokalbidra
pp
g
70 059 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Ramkullen beviljas ovanstående bidrag för år 2011 att gälla fr o m
den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

31 augusti 2011 37

BUN.2011.506.043

§ 113
Beslut om förändrat bidrag till Villa Myskulla
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
70 059 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Villa Myskulla beviljas ovanstående bidrag för år 2011 att gälla
fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 114
Delegationsärenden
Dnr

Ärendemening
Protokoll från
centrala samv.gr

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret

Protokollsutdr från
BUN:s AU 110601

BUN:s arbetsutskott

Protokollsutdr från
BUN:s AU 110818

BUN:s arbetsutskott

BUN
2011.27.002

Barn- och ungdomskontoret
Utse attestansvarig/ersättare Anja Eklund
samt attestbelopp
Rödeby skolomr

BUN
2011.27.002

Utse attestBarn- och ungdomskontoret
ansvarig/ersättare Maria Persson
samt attestbelopp
förvaltningskontoret

BUN
2011.27.002

Barn- och ungdomskontoret
Utse attestansvarig/ersättare Maria Persson
samt attestbelopp
Lyckeby skolomr

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
förvalt.kontoret
sommaren 2011

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
Rödeby skolomr
Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
resurs/sjukh.skola
och samordn
särskola

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2011.27.002

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson
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Dnr
BUN
2011.27.002

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
delegat
Utse attestBarn- och ungdomskontoret
ansvarig/ersättare Maria Persson
samt attestbelopp
förvaltn.kontoret

BUN
2011.27.002

Utse attestBarn- och ungdomskontoret
ansvarig/ersättare Maria Persson
samt attestbelopp
förvaltn.kontoret

BUN
2010.48.214

Yttrande i planärende
detaljplan för
Skantze 7,
Ronnebygatan

Barn- och ungdomskontoret
Solig Ohlsson

BUN
2011.254.214

Yttrande i planärende
Bakareboda 1:23
Ny allhall

Barn- och ungdomskontoret
Solig Ohlsson

BUN
2011.283.214

Yttrande i planärende
Magistraten 16,
Stortorget

Barn- och ungdomskontoret
Solig Ohlsson

BUN
2011.284.214

Yttrande i planärende
Karlskrona 3:3,
Västra Backabo

Barn- och ungdomskontoret
Solig Ohlsson

BUN
2011.285.214

Yttrande i planärende
Säljö Udde

Barn- och ungdomskontoret
Solig Ohlsson

BUN
2007.542.609

Dispens från
gällande regler
och tillämpningsföreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

Utökning av
BUN
2011.264S.606 vistelsetid i
pedagogisk oms.

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson
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Dnr

Ärendemening

BUN
2011.279.609

Dispens från
gällande regler
och tillämpningsföreskrifter

Dispens från
BUN
2011.311S.609 gällande regler och

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

tillämpningsföreskrifter
Dispens från
BUN
2011.315S.606 gällande regler och

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

tillämpningsföreskrifter

BUN
Beslut om upp2011.317S.606 skjuten skolstart

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN1
2011.83S.609

Beslut om
anpassad
studiegång

Trossö skolområde
Gunilla Ekelöf

BUN1
2011.92.609

Ledighet för elev
fler än tio dagar
Beviljad av rektor

Trossö skolområde
Gunilla Ekelöf

BUN1
2011.104.609

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(12 dagar)
Beviljad av rektor

Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN2
2011.138.606

Beslut om
anpassad
studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
2011.141.606

Beslut om
anpassad
studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
2011.142.606

Beslut om
anpassad
studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
2011.143.606

Beslut om
anpassad
studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander
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Dnr

Ärendemening

BUN2
2011.149.606

Beslut om
anpassad
studiegång

Skolområde/avdelning och
delegat
Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
2011.161.606

Beslut om
anpassad
studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
Beslut om
2011.163S.606 anpassad
studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
2011.166.606

Beslut om
anpassad
studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
2011.167.606

Beslut om
anpassad
studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

Beslut om
BUN3
2011.118S.606 anpassad
studiegång

Lyckeby skolområde
Jessica Ahlgren

BUN3
2011.144.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Asta Abrahamsson

BUN4
2011.34S.609

Beslut om
anpassad
studiegång

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN4
2011.35S.609

Beslut om
anpassad
studiegång

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN4
2011.100.609

Ledighet för elev
fler än tio dagar
Beviljad av rektor

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN4
2011.100.609

Ledighet för elev
fler än tio dagar
Beviljad av rektor

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz
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Dnr

Ärendemening

BUN4
2011.112.609

Ledighet för
elever fler än tio
dagar
Beviljad av rektor

Skolområde/avdelning och
delegat
Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN4
Beslut om
2011.186S.609 anpassad
studiegång

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN5
2010.43.606

Rödeby skolområde
Kjell Prahl

Ledighet för elev
fler än tio dagar
Beviljad av rektor

Beslut om
BUN5
2010.124S.606 anpassad
studiegång

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN5
Beslut om
2010.156S.606 anpassad
studiegång

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN5
Beslut om
2010.158S.606 anpassad
studiegång

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN5
Beslut om
2010.175S.606 anpassad
studiegång

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN5
2010.233.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Ulf Ebbesson

BUN5
2010.237.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN5
2010.238.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(12 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Charlott Swärdh
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Dnr

Ärendemening

BUN5
Beslut om
2010.261S.606 anpassad
studiegång

Skolområde/avdelning och
delegat
Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN5
Beslut om
2010.271S.606 anpassad
studiegång

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN5
2010.434.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(14 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Kjell Prahl

BUN5
2011.37.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(12 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Ulf Ebbesson

BUN5
2011.237.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(11 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN5
2011.238.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(12 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN5
2011.239.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(12 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Ulf Ebbesson

BUN5
2011.240.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(12 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Ulf Ebbesson

BUN6
2011.109.606

Ledighet för elev
fler än tio dagar
(16 dagar)
Beviljad av rektor

Rödeby skolområde
Ulf Ebbesson
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
delegat
Enheten för Stöd och
utveckling
Tomas Hall

BUN8
2010.44.606

Prövning om elev
ska tas emot i
särskola, beslut
om grundsärskola
el träningskola

BUN8
2010.61.606

Prövning om elev Enheten för Stöd och
ska tas emot i
utveckling
särskola, beslut
Tomas Hall
om grundsärskola
el träningskola

BUN9
2011.16.606

Prövning om elev
ska tas emot i
grundsärskola
och där läsa
ämnen eller
ämnesområde

BUN9
2011.48S.606

Prövning om elev Enheten för Stöd och
ska tas emot i
utveckling
särskola, beslut
Tomas Hall
om grundsärskola
el träningskola

BUN9
2011.57S.606

Prövning om elev
ska tas emot i
grundsärskola
och där läsa
ämnen eller
ämnesområde

Enheten för Stöd och
utveckling
Tomas Hall

BUN9
2011.58S.606

Prövning om elev
ska tas emot i
grundsärskola
och där läsa
ämnen eller
ämnesområde

Enheten för Stöd och
utveckling
Tomas Hall

BUN9
2011.59S.606

Prövning om elev
ska tas emot i
grundsärskola
och där läsa
ämnen eller
ämnesområde

Enheten för Stöd och
utveckling
Tomas Hall

Enheten för Stöd och
utveckling
Tomas Hall
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Dnr

Ärendemening

BUN9
2011.66S.606

Prövning om elev
ska tas emot i
grundsärskola
och där läsa
ämnen eller
ämnesområde

BUN9
2011.67S.606

Prövning om elev
ska tas emot i
grundsärskola och
där läsa ämnen
eller ämnesområde

Skolområde/avdelning och
delegat
Enheten för Stöd och
utveckling
Tomas Hall

Enheten för Stöd och
utveckling
Tomas Hall

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
________________
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§ 115
Meddelanden
Kommunstyrelsens AU

BUN.2009.229.029
§ 104
Förlikningsavtal för verksamhetschef på
barn- och ungdomsförvaltningen

Kommunfullmäktige

BUN.2008.348.040
§ 79
Revidering av dokumentet ”Ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun”

Kommunfullmäktige

BUN.2011.276.103
§ 81
Uppdatering av grafisk profil för Karlskrona
kommun

Kommunfullmäktige

BUN.2010.514.460
§ 87
Kostpolicy för måltidsverksamheten inom
förskola, skola, familjedaghem och fritidshem

Kommunfullmäktige

BUN.2010.479.102
§ 102
Kommunala val

Kommunfullmäktige

BUN.2011.220.042
§ 104
Förslag till budget 2012 och planer 2013-2014
för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

Kommunfullmäktige

BUN.2010.508.041
§ 105
Delårsrapport per den 30 april 2011 för hela
Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

BUN.2011.52.287
§ 112
Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad
av Spandelstorpskolan
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Kommunstyrelsen

BUN.2011.278.281
§ 137
Förslag avseende städverksamhet

Kommunstyrelsen

BUN.2010.186.291
§ 162
Finansiering av utökad investeringsutgift för
ombyggnad av Tullskolan

Kommunledningsförvaltningen BUN.2010.136.121
Befolkningsprognos för Karlskrona kommun
2011-2020
Tekniska nämnden

BUN.2011.52.287
§ 56
Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad
av Spandelstorpskolan

Åklagarmyndigheten

BUN.2009.229.029
Beslut i överprövningsärende

Blekinge Tingsrätt

BUN.2009.229.029
Protokoll i mål.nr: T 502-10

Juristbyrån Mark & Miljö AB

BUN.2011.189S-190S.606
BUN.2011.195S-196S.606
Överklagande av beslut BSB – Tant Grön

Skolverket

BUN.2011.91.047
Stöd till kompetensutveckling inom området
entreprenörskap i skolan

Skolinspektionen

BUN.2011.309.619
Granskning av modersmålsundervisning och
tvåspråkig undervisning i de nationella
minoritetsspråken i Karlskrona kommun.

Skolinspektionen

BUN.2011.308.611
Utbildning på engelska, färdighetsprov,
utbildning utan att följa timplan samt tvåspråkig
under visning på elevens umgängesspråk

Räddningstjänsten
Östra Blekinge

BUN.2011.270.291
Tillsynsprotokoll Sturkö skola Sporthall byggn 6
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Räddningstjänsten
Östra Blekinge

BUN.2011.271.291
Tillsynsprotokoll Sturköskolan och förskola
byggnad 1-5

Samhällsbyggnadsförvaltningen BUN.2010.129.291

Delegationsbeslut – Anmälan angående
förskoleverksamhet Ryttarlidens förskola
Samhällsbyggnadsförvaltningen BUN.2011.300.291

Delegationsbeslut beträffande äventyrsfritidshem Nättrabyskolan
Till tekniska förvaltningen

BUN.2009.89.820
Skrivelse till tekniska förvaltningen,
fastighetsavd. gällande svar angående hyra
Allhallen, Holmsjö

Socialdemokratiska gruppen
Patrik Hansson

BUN.2010.508.041
Frågor gällande beslut om delårsbokslut
april 2011

Rektorerna
Marina Eriksson
Kurt-Inge Johnsson
Johan Johansson

BUN.2010.163.291
Skrivelse; Oro över Nättrabyskolans tillbyggnad

Förälder till barn på
förskola i Strömsberg

BUN.2010.508.041
Brev med anledning av ett ev kommande beslut
om att lägga ner små förskolor på landsbygden

Förälder på Aspö

BUN.2010.508.041
Öppet brev till barn- och ungdomsnämnden

Anonym

BUN.2011.281.023
Anonymt brev gällande besparingar i kommunen

Förälder till barn på
Fridlevstad skola

BUN.2011.7.004
Synpunkt gällande rektorsbyte på Fridlevstad
skola samt svar från verksamhetschef Mats Dahl

Personal på Hasslö förskola

BUN.2011.296.609
Skrivelse angående beslutet att avd Doppingen
ska stängas.
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Förälder till barn på
Fridlevstad skola

BUN.2011.224.023
Synpunkt gällande rektorsbyte på Fridlevstad skola

Föräldrar på Aspö

BUN.2011.310.611
Skrivelser från föräldrar på Aspö

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
_______________
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§ 116
Kurser och konferenser
Inga nya kurser eller konferenser har inkommit.
____________
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§ 117
Övrigt
Presentation
Peter Arkeklint, ny ekonom för barn- och ungdomsförvaltningen,
presenterar sig. Ordförande hälsar Peter välkommen.
Utskick till arbetsutskottet i september
Ärendeberedningen är flyttad till onsdagen den 7 september. Utskicket
till arbetsutskottet kommer därför inte ske förrän den 8 september.
____________
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Yrkande från sverigedemokraterna BUN gällande social mångfaldsplan
Vi sverigedemokrater är för alla människors lika värde, vi gillar inte särbehandling varken
positiv eller negativ. Vi tror att alla människor i Karlskrona kommun har samma
förutsättningar för att kunna leva, arbeta och bo i vår kommun.
Vi har lä st igenom förslaget till mångfaldsplanen och vi tycker att det är synd att det ska
behövas i Karlskrona. Men vi tycker att den i det stora hela är bra.
Lite olika felaktigheter har smugit sig in i texten som vi skulle vilja ändra eller ta bort helt.
På sidan 12 under rubriken Boende finns en mening som vi skulle vilja stryka helt från
dokumentet då det är ett påstående, påståenden hör inte hemma i dokumentet.
Meningen lyder såhär "Idag förekommer det att en person med icke svenskt namn har

svårare att få hyra eller köpa sin bostad"
På sidan 14 under underrubriken "I Karlskrona vill vi" finn s en mening som vi skulle vilja
förändra. "syftet är att tidigt kunna påverka barn och ungdomars attityder för ett mer

mångkulturellt samhälle".
Vi vill att meningen istället ska låta såhär" syftet är att t idigt kunna påverka barn och
ungdomars attityder för att de ska lära sig att se mångfaldsperspektivet, där männiksor är
födda olika med olika bakgrund. En del är homosexuella, födda utomlands, sitter i rullstol, är
kristna eller muslimer. M en alla är människor och alla är lika värda .
På sidan 15 längst ner finn s en mening som vi också vill stryka.

"att tillgång till personal av underrepresenterat kön inom kommunens olika
omsorgsområden skall stärkas"
(

Vi vill stryka den för att vi inte tycker att man i modern tid ska bestämma yrken efter kön.
Man får söka tjänst erna efter sina olika förutsättningar och då får den tjänsterna som är
bäst lämpad. Är det ett ställe där det är mycket tunga lyft kanske det ska vara en stark
människa där sen spelar det ingen roll om det är en man eller kvinna .

8'8
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Karlskrona den l september 2011

SÄRSKILT YTTRANDE
Ärende 7 Budgetjustering 2011 - förslag till ändrade biclragsbelopp för 2011 för kommunal och fristående verksamhet.'

(

Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett skriftligt särskilt yttrande med anledning av behandlingen av ovanstående ärende. Vid nämndens sammanträde den 31 augusti beslutades att
sänka bidragen till för- och grundskola för att möta det prognostiserade underskottet. Redan
vid nänmdens sammanträde den 1 juni 20 11 prognostiserades en negativ avvikelse på
-6,5 mkr för nämndens totala verksamhet. Förvaltningsledningen presenterade ett flertal fö rslag för att undvika minus vid årets slut. Tyvärr orkade inte femklövern gå till beslut när det
väl gällde. Total förvirring uppstod under och efter nämndsmötet. Vi socialdemokrater ställde
frågor vid nämndsmötet den I juni gällande de ekonomiska effekterna av besluten. Vid sammanträdet den I juni föres log vi socialdemokrater också att nämnden skulle kallas till extra
sammanträde den 17 juni 201 1 för att ta ställning till konkreta åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Detta förslag röstades ner av femklöverns företrädare. Den socialdemokratiska
gruppen har även efter mötet ställt skriftliga frågor till förvaltningen gällande deras bedömningar kring ekonomin. Vi har inte kunnat få några entydiga och klara svar på våra frågor.
När nu nämnden åter samlades till sanun anträde den 31 augusti 201 1 presenteras en negativ
avvikelse på -6,3 mkr för nämndens totala verksamhet. Alltså i princip exakt sanuna läge som
i juni 20 11. Tyvärr får vi konstatera att våra farhågor besannades. Femklöverns oförmåga att
hantera den ekonomiska situationen i1man sommaren i1mebar flera månaders passivitet.
Vid behandlingen av ärende 7 den 3 1 augusti framskymtade också uttalanden om att det är
högst tveksamt om nämnden kommer att klara att hålla sig inom tilldelad budgetram 2011.
Just nu ska delårsbokslut per den 31 augusti upprättas. Först när delårsbokslutet är sanrnmnställt kan det, enligt uppgift, göras en bedönming av det ekonomiska läget för nämndens totala
verksamhet.
Vi i den socialdemokratiska gruppen kräver att ordföranden i barn- och ungdomsnänmden
omedelbart kallar nämnden till extra sammanträde om det visar sig att nämndens beslut i
ärende 7 den 3 1 augusti inte rar önskad effekt och/eller att delårsbokslutet visar på obalans
trots sänkta bidrag för för- och grundskola.
Avslutningsvis konstaterar vi socialdemokrater att för- och grundskola i Karlskrona har för
snålt tilltagna resurser. Kravet på högre måluppfyllelse och trygghet i skolan möts inte, enligt
vår mening, med sänkta elevbidrag. Vi anser att vi omgående måste påbö1ja diskussioner om
hur vi ska kunna öka måluppfyllelsen i grundskolan och säkra kvaliten i förskolan.
Den borgerliga regeringens beslut att sänka skatterna med 100 miljarder kronor betalas, tyvärr, slutligen bl. a. av förskolebarnen och eleverna i vår konunun.
För hela den socialdemokratiska gruppen i barn- och ungdomsnämnden
Patrik Hansson
gruppledare
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 28 september 2011
§ 118 Aktuell information
- Lägesrapport tidplan, ekonomi mm nya enheter
- Åtgärdsplan Trygghet och studiero
- Attitydundersökning för åk 5 och 8
- Tillsättning av förskolechef/rektorer
- Anmälningsplikt vid kränkningar
§ 119 Förslag till ändringar i delegationsordningen
§ 120 Sammanträdestider 2012
§ 121 Delårsbokslut med personalnyckeltal augusti 2011
§ 122 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
§ 123 Meddelanden
§ 124 Kurser och konferenser
§ 125 Övrigt
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28 september 2011

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 28 september 2011 kl 08.30 – 12.00

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Shirin Sahebjamee (S)
Eva Henningsson (S)
Ersättare
Emina Cejvan (M)
Magnus Johansson (M)
Christopher Larsson (SD)
Eva Franksson Colliander (C)
Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Peter Arkeklint, controller
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare § 118:3 samt § 119
Eva Karlsson, nämndsekreterare
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28 september 2011

Utses att justera Birgitta Gamelius (M)
Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen
den 3 oktober 2011

Justerade paragrafer §§ 118-125
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 28 september 2011
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den
4 oktober 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

3

28 september 2011

4

§ 118
Aktuell information
1. Lägesrapport tidplan, ekonomi mm nya enheter
Tullskolan
Arbetet med renovering av Tullskolan löper på enligt planen.
Spandelstorp
Eleverna som flyttats från Spandelstorp till Vedebyskolan trivs mycket bra
på sin nya skola.
Holmsjö
Byggnationen av Allhallen i Holmsjö kommer att starta som planerat.
Projekteringen av Holmsjö skola kommer nu att påbörjas.
Nättraby
Besked på de markprov på föreslagen tomt för den nya skolan
beräknas ges i början av november.
Hyran av de tillfälliga modulerna kan eventuellt behöva förlängas.
Ryttarlidens förskola
Invigning av Ryttarlidens förskola i Nättraby sker idag den 28 september.
_____________

28 september 2011

BUN.2011.355.619

§ 118 forts
Aktuell information
2. Åtgärdsplan Trygghet och studiero
Åtgärdsplanen delas ut.
En åtgärdsplan har nu arbetats fram gällande Trygghet och studiero i
Karlskronas förskolor, skolor och fritidshem. Planen är ett resultatet dels
av nya skollagen och dels av arbetet som gjorts i politikergruppen i barnoch ungdomsnämnden.
_______________
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Staben
A Ottosson
Akten

6

BUN.2011.353.619

§ 118 forts
Aktuell information
3. Attitydundersökning för åk 5 och 8
Kvalitetssamordnare Anita Ottosson redovisar attitydundersökningarna
som genomförts i åk 5 och 8.
Anita redovisar de förändringar som skett sedan tidigare undersökningar,
vilka frågor/kriterier som eleverna fått svara på, svarsfrekvensen samt
resultaten. Undersökningen visar att en utveckling behöver ske på vissa
områden.
En handlingsplan med åtgärder kommer att arbetas fram på de punkter
där skolrapporten visar att det finns behov.
Åtgärdsplanerna ska skickas in till verksamhetschefen senast december
2011 tillsammans med den uppföljning som gjorts av svaren som lämnats
till Skolinspektionen.
Ordförande framför ett stort tack till Anita Ottosson för informationen och
för ett föredömligt arbete.
Förslag
Patrik Hansson (S) föreslår från den socialdemokratiska gruppen
att attitydundersökningen kompletteras med förvaltningens slutsatser
och förslag till förbättringsåtgärder.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
_____________

28 september 2011

§ 118 forts
Aktuell information
4. Tillsättning av förskolechef/rektorer
Tillsättning av förskolechef/rektorer har skett på följande områden:
- Ann-Charlotte Wernered, förskolechef Tallbackens förskola och
Thunells förskola, Rödeby skolområde
- Per-Olof Mattsson, rektor Östra Torpskolan och Lyckåskolan,
Lyckeby skolområde
- Lisa Lejhall, rektor Tvings skola och Fridlevstads skola,
Rödeby skolområde
- Kjell Prahl, rektor Strömsbergs skola och Holmsjö skola,
Rödeby skolområde
- Carina Bärlund, rektor Skrävle skola och Jämjö kyrkskola,
Jämjö skolområde
- Ulla Winza, rektor Vedebyskkolan, Lyckeby skolområde
Förordnandet är förlängt t o m vårterminen 2012.
____________
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BUN.2011.356.619

§ 118 forts
Aktuell information
5. Anmälningsplikt vid kränkningar
Fr o m den 1 juli 2011 gäller ny skollag som innehåller en rad nyheter samt
skärpta krav för alla som arbetar bland barn och elever.
Nytt i lagen är att för all personal, som arbetar i barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter, gäller att den som får kännedom om att ett
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är
skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller till rektorn.
En blankett har tagits fram som ska användas vid anmälan.
En sammanställning kommer att göras några gånger per år. Denna kommer
att redovisas till barn- och ungdomsnämnden.
____________

28 september 2011

Staben
A Ottosson
Förskolechefer
Rektorer
Skolområden
Akten
§ 119
Förslag till ändringar i delegationsordningen

9

BUN.2010.151.002

Nuvarande delegationsordning antogs av BUN den 1 juni 2011 och började
gälla fr o m den 1 juli 2011.
Efter att planen tagits i bruk har några brister uppmärksammats.
Punkten 3.4
Beslut om huruvida elev som mottas i grundsärskola huvudsakligen ska läsa
ämnen eller ämneskombinationer. Delegat: Rektor
ändras till
Beslut om huruvida elev som tas emot i grundsärskola huvudsakligen ska läsa
ämnen eller ämnesområden
Delegat: Samordnare för särskolan
Punkten 3.8
Prövning om elev ska tas emot i särskolan.
ändras till
Prövning om elev ska tas emot i grundsärskolan.
Vidare kompletteras planen med punkten 2.4 som ska lyda
Skyldighet att utreda omständigheterna kring anmälda kränkningar samt vidta
åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Skollagen 6:10.
Delegat: Förskolechef/Rektor

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna ändringar i delegationsplanen enligt förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 september 2011

BUN
Centr förv
Förskolechefer
Rektorer
Skolomr
Media
E Arebark
KKC
Stöd/utv
Friskolor
Ensk vht
Psilander Graf
Info.enheten
Receptionen
Samv gr
Akten

BUN.2011.354.006

§ 120
Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden 2012
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämndens sammanträdestider
2012.
Med på planen finns även förslag till datum för ärendegenomgång och
sammanträdestider för arbetsutskottet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________
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Kommunstyrelsen
Staben
Ekonomi
Akten

11

BUN.2010.508.041

§ 121
Delårsbokslut med personalnyckeltal augusti 2011
Controller Peter Arkeklint och förvaltningschef Maria Persson redogör för
delårsbokslutet per augusti 2011.
Prognos
Prognostiserat utfall per den 31 december 2011 beräknas totalt till – 3,5 Mnkr
vilket är en förbättring jmf föregående prognos från april med 3,0 mnkr. Många
av enheterna har ekonomiska svårigheter och i de rapporter som inkommit i
samband med delårsbokslutet är problemen framförallt, att antalet
elever/plaster (dvs. intäkterna) blivit lägre än vad enheterna räknat med och
således finns det inte täckning för lagd kostnadsbudget.
Kommentarer till prognostiserad avvikelse
Skolområdenas avvikelser
Det finns alltför många skolor där klasstorlekarna understiger 20 elever. Det
finns ingen ekonomisk möjlighet att klara detta idag. Inför budgetarbetet 2011
fanns inte utrymme att behålla stödet till landsbygdsskolorna på samma nivå
som 2010, vilket fick till effekt att det reducerades med 3,8 mkr. Detta gör att
förvaltningen idag upplever att dessa skolor har problem att klara sig inom
tilldelad ram. De små skolorna som inte får fulltaliga klasser har stora problem
med att få balans i budgeten.
Det finns enheter som fått betydligt högre måltidskostnader. I flera fall är det
skolor där verksamheten haft ett tillagningskök med försäljning till andra
enheter. I de fall enheten även drabbats av minskade intäkter på grund av
elevminskningar blir det problem på kort sikt med att anpassa organisationen
och underskott uppstår.
Det finns även några förskoleenheter som upplever ekonomiska bekymmer.
Framförallt är det de enheter som inte längre får samma påfyllning av
placerade barn när en förskjutning av efterfrågan sker. Förvaltningen ser
tydligt att efterfrågan centralt ökar medan den minskar i ytterområdena.
Många enheter har varit alltför optimistiska i sina antaganden om antalet
elever/platser och den intäkt som detta skulle ha genererat. Det har medfört
att kostnaderna har varit för höga i relation till verksamhetens faktiska intäkter.
Enheterna får därmed problem med att anpassa sina kostnader till sina
verkliga intäkter. I augusti fattade nämnden beslut att reducera ”elevpengen”
under sista kvartalet 2011. Den kostnadsreducering som behövts för att möta
de minskade intäkterna under sista kvartalet bedöms inte få fullt genomslag
delvis beroende på den korta tidshorisonten.

28 september 2011
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Sammantaget prognostiserar enheterna ett underskott om totalt -15,5 mnkr vid
utgången av december 2011. Detta är en försämring jämfört prognosen som
lämnades i april.
Förvaltningskontorets avvikelser
Prognos elevvolymer i F-9 (exkl. särskolan) 2011
Prognosen utgår från de skolval som gjorts inför hösten 2011 och volymerna i
grundskolan är mindre än budgeterat för hösten 2011 och därmed kommer
den volymrelaterade kostnaden att understiga budget och överskottet jmf
budget beräknas till +2,9 Mnkr.
Barn- och ungdomsförvaltningen har för nyanlända budgeterat 3,5 mnkr för
2011. Utifrån antalet nyanlända januari-augusti beräknas det bli ett överskott
jämfört med budget med +1,0 Mnkr för 2011.
Prognos volymer fritidshem 2011
När det gäller fritidshemmen kommer volymerna att vara lägre jämfört budget
för resterande del av året och överskottet prognostiseras till +2,6 Mnkr.
Prognos volymer förskola och pedagogisk omsorg 2011
Budgeten bygger på ett antal antagande och förvaltningen kan idag se att
nyttjandegraden har ökat jämfört med den budgeterade nivån. Förvaltningen
märker även av att det sker en inflyttning till kommunen. Förvaltningen har
ännu ingen ny befolkningsprognos att referera till men bedömningen idag är
att det budgeterats med 30 helårsplatser för lite för befintlig förskola. Detta
innebär en utökad kostnad och en budgetavvikelse med -2,3 Mnkr.
Förvaltningen ser en minskad efterfrågan på förskoleplatser i kommunens
ytterområden. Då dessa förskolor blir mindre och mindre innebär det att det
blir allt svårare att klara öppettiderna med befintlig bemanning.
Reserv
Barn- och ungdomsförvaltningen hade vid årets början en reserv på 8,0 mnkr.
Per augusti uppgår reserven till 7,6 mnkr. Förändringen avser bl.a. utökat
lokalbehov Rosenholmsskolan samt minskad ram för ”Klimatsmart
administration”.
Diskussion pågår med Serviceförvaltningen om hur stora inköp i kronor Barnoch ungdomsnämnden har garanterat att köpa livsmedel för under 2011.
Beräknade volymer kommer inte att nås och därmed kommer en
engångskostnad att uppstå.
Sammanfattningsvis uppgår för Barn- och ungdomsnämnden den
prognostiserade negativa budgetavvikelsen för 2011 till totalt -3,5 mnkr.

28 september 2011
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Åtgärder med anledning av befarat underskott
Nämnden har i samband med budgetuppföljning för första tertialet 2011 fattat
beslut om ett antal åtgärder för att komma till rätta med det då befarade
underskottet. Utöver de åtgärderna togs vi nämndens sammanträde i augusti
beslut om ytterligare åtgärder innebärande att elevbidraget sänks under sista
kvartalet 2011. Förvaltningen och enheterna har att förhålla sig till dessa
besparingar och därmed anpassa sina kostnader så att det totalt sett råder
balans mellan budget och utfall vi utgången av 2011. Förvaltningsledning har
varit tydlig i sin styrning och ledning mot enheterna att alla måste anstränga
sig och försöka få ner sina kostnader samt att enheter som har upparbetade
överskott per augusti inte får disponera dessa under hösten utan överskotten
skall kvarstå vid årets slut.
Investeringsredovisning
Av årets totala investeringsbudget på 7,9 mnkr inkl 1,3 mnkr från 2010 har
hittills förbrukats 1,7 mnkr. Men bedömningen idag är att hela
investeringsanslaget kommer att ha förbrukats vid årets slut.
Måluppfyllelserapportering
I budgeten för 2011 finns följande verksamhetsmål för barn- och
ungdomsnämndens verksamhet:
Nr
1

Mål
Alla barn i kön till förskolan skall ha fått en
plats sig tilldelad senast fyra månader från
ansökningsdatum

Status
Detta mål har förvaltningen klarat till och
med augusti 2011.

2

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga
till fortsatta studier på gymnasiet ska öka
årligen. Långsiktiga målet ska vara 100
%.

3

Antalet förskolor/ skolor med Grön Flagg
ska öka.
Andelen trygga elever ska öka i de
attitydundersökningar som genomförs

Före sommarskola
Efter
sommarskola
2009
87,4%
91,7%
2010
89,2%
92,4%
2011
88,2%
91,8%
Redovisas i årsbokslutet

4

Resultat: Andelen har ökat.
2009 (åk9) 65%
2010 (åk 5) 75%
2011 (åk8) 96%
2011 (åk 5) 97%
Förklaring: Tidigare undersökningar har
ställt frågan något annorlunda än i
undersökningen 2011. Under 2009 och
2010 ställdes frågan om ”Eleven kände sig
rädd/orolig”. Enligt SKL:s formulering frågas
f.ro.m 2011 efter om ”Eleven känner sig
trygg”.

28 september 2011

14

forts § 121
Personalnyckeltal
Vi har under perioden ökat med totalt 34 årsarbetare jämfört med samma
period 2010.
Totalt har sjukfrånvaron sjunkit med ca 0,40 dagar. Sjukfrånvaron i
åldersgruppen 0-29 år och 60-67 år har dock ökat något. I åldersgruppen 0-29
är det till största delen korttidsfrånvaro som ökat medan långtidsfrånvaron ökat
hos åldersgruppen 60-67. Båda dessa åldersgrupper är relativt få i förhållande
till övriga anställda vilket får genomslag i siffrorna.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att

delårsrapport per den 31 augusti 2011 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar på en tilläggsattsats:
att begära att få komma till kommunstyrelsens allmänna utskott för att få
möjlighet att beskriva barn- och ungdomsnämndens svårigheter att uppnå
målet om att öka antalet elever i år 9 som är behöriga till gymnasiet. Samt
få möjlighet att tillsammans med kommunledningen diskutera vilka
ambitioner Karlskrona kommun vill ha med barnomsorgen och
grundskolan utifrån verkligheten med bristande resurser.
Nicklas Platow (M) yrkar avslag på Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons tilläggsyrkande bifall mot
avslag och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som stödjer Patrik Hanssons tilläggsyrkande röstar ja. Den som stödjer
avslag röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S),
Helene Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Shirine Sahebjamee (S),
Eva Henningsson (S).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Emma
Stjernlöf (M), Birgitta Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Peter Christensen (FP),
Pernilla Persson (C), Thomas Brindefalk Knutsson (KD).
Ola Svensson (SD) avstår från omröstning på grund av att Sverigedemokraterna inte varit inbjudna till det extra arbetsutskottet den
22 september.

28 september 2011

forts § 121
Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster, 6 nej-röster och en nerlagd
röst beslutat avslå Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

delårsrapport per den 31 augusti 2011 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
____________
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§ 122
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
Dnr

Ärendemening
Protokoll från
centrala samv.gr

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2011.45S.606

Utökning av
vistelsetid på förskola

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN
2011.67S.609

Dispens från gällande
regler och tillämpningsföreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN
2011.82S.606

Dispens från gällande
regler och tillämpningsföreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN
2011.289.214

Yttrande i planärende ang plan
för kv Dahlberg,
Trossö

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN4
2011.160.609

Upprättande av
likabehandl.plan
Torhamns skola/
fritidshem

Jämjö skolområde
Helen Sollin

BUN9
2011.75S.606

Prövning om en elev
ska tas emot i grundsärskolan och där läsa
ämnen eller
ämnesområden

Enheten för stöd och utveckl

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegationsärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
____________
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§ 123
Meddelanden
Kommunfullmäktige

BUN.2011.333.178
§ 124
Handlingsprogram skydd & beredskap
2011-2014
Handlingsprogram förebyggande verksamhet

Kommunfullmäktige

BUN.2011.334.709
§ 128
Framtidsprogram för insatser till personer med
funktionsnedsättning i Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

BUN.2011.335.041
§ 129
Barntillsynskostnader i samband med politiska
uppdrag

Kommunstyrelsen

BUN.2010.479.102
§ 193
Kommunala val

Kommunfullmäktige

BUN.2011.340-344.610 (fem ärenden)
Uppdrag till nämnder/styrelser enligt beslut i
kommunfullmäktige den 21 juni 2011

Tekniska nämnden

BUN.2009.89.820
§ 91
Ansökan om projekteringstillstånd för
ombyggnad av Holmsjö skola

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.13.042
Dom; Bidrag enligt 9 kap 6 § skollagen

Skolinspektionen

BUN.2011.323.609
Begäran om underlag inför riktad tillsyn av
handläggning och utredning inför beslut
om mottagande i särskolan inkl svar

Räddningstjänsten
Östra Blekinge

BUN.2011.338.290
Tillsynsprotokoll Fredriksdals förskola

28 september 2011

forts § 123
Skärgårdens Montessoriförskola

Ann-Marie Landström

BUN.2011.187S.606
Brev gällande beslut i nämnden, BSB-potten.

Föräldrar på Aspö

BUN.2011.310.611
Brev från föräldrar på Aspö

Anonym

BUN.2011.337.610
Skrivelse gällande skattepengar till skolan –
besparingar

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
__________
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§ 124
Kurser och konferenser
Skolinspektionens dag 2011
Datum: 30 november 2011 kl. 09.00-16.00.
Plats: Malmö
Kostnad: 440 kr inkl. moms.
Sista anmälningsdag: 14 oktober 2011.
Intresseanmälan till Eva Karlsson senast den 12 oktober 2011.
För tillfället är kursen fulltecknad.
Offentlighets- och sekretesslagen
Datum: 18 november 2011
Plats: Åhus
Kostnad: 1875 kr exkl. moms
Sista anmälningsdag: 7 november 2011
____________

19

28 september 2011

§ 125
Övrigt
Inga frågor under övrigt.
_________

20
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 26 oktober 2011
§ 126 Aktuell information
- Redovisning ökad måluppfyllelse
- Olycksfallsstatistik 2010 – återkommer i november
- Kvalitetssystemet – återkommer i november
- Seniorer i skolan
- Överklagande BSB-pott
Skärgårdens Montessoriförskola – återkommer i november
§ 127 Frukost på försök
§ 128 Förslag till policy om avgifter i kommunala förskolor, skolor och
fritidshem
§ 129 Förslag om revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
§ 130 Etablering av förskola på Tullskolan samt tillfällig förskola på Hästö
§ 131 Förslag om nytt PuL-ombud för barn- och ungdomsförvaltningen
§ 132 Anpassning av system för tilläggsbelopp
§ 133 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
§ 134 Meddelanden
§ 135 Kurser och konferenser
§ 136 Övrigt

26 oktober 2011

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 26 oktober 2011 kl 08.30 – 12.20

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)

2

Tjänstgörande ersättare Eva-Britt Dahlström (S)
Eva Franksson Colliander (C)
Ersättare
Eva Henningsson (S)
Christopher Larsson (SD)
Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Dahl, verksamhetschef
Peter Arkeklint, controller
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare § 126:4
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Övriga

Ulla Ståhl, rektor Sunnadalskolan § 126:1
Ulla Winza, rektor Vedebyskolan § 126:1
Annika Fors, specialpedagog Vedebyskolan § 126:1
Karl-Erik Olsson, föredragande Seniorer i skolan § 126:4
Elsmarie Furuvall Mattsson, föredragande Seniorer i skolan § 126:4
Gun Hansson, senior Blå Ports förskola § 126:4
Sven Norén, senior Rosenfeldtskolan § 126:4
Marie Petersson, Vision § 126:1
Mats Viebke, Vision § 126:1

26 oktober 2011
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Utses att justera Ola Svensson (SD)
Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen
den 31 oktober 2011

Justerade paragrafer §§ 126-136
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 31 oktober 2011
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den
1 november 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

26 oktober 2011
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Staben

§ 126
Aktuell information
1. Redovisning ökad måluppfyllelse
Ulla Ståhl, rektor Sunnadalskolan, Ulla Winza, rektor Vedebyskolan och
Annika Fors, speciallärare Vedebyskolan redovisar hur de arbetar med
ökad måluppfyllelse på dessa skolor.
Eva Franksson Colliander (C) framför sin uppskattning på det jobb och
engagemang som läggs ner ute på skolorna. Övriga ledamöter delar
Evas inlägg.
Ordförande tackar för informationen.
____________

26 oktober 2011
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§ 126 forts
Aktuell information
2. Olycksfallsstatistik
Ärendet återkommer till nämndens sammanträde den 23 november 2011.
_______________

26 oktober 2011
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§ 126 forts
Aktuell information
3. Kvalitetssystemet
Ärendet återkommer till nämndens sammanträde den 23 november 2011.
_____________

26 oktober 2011
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§ 126 forts
Aktuell information
4. Seniorer i skolan
Initiativtagarna till Seniorer i skolan Elsmarie Furuvall Mattsson,
Karl-Erik Olsson och Anita Ottosson informerar om verksamheten.
Gun Hansson, senior på Blå Ports förskola och Sven Norén, senior
på Rosenfeldtskolan berättar om hur det är att vara senior.
Nämndens ledamöter får se en film som gjorts om Seniorer i skolan.
Filmen ska textas på danska, lettiska och engelska.
Konceptet Seniorer i skolan har spridit sig till flera kommuner i Sverige och
även till Danmark och Lettland.
Hittills har ca 200 seniorer utbildats och idag är det ca 135 verksamma
seniorer i våra verksamheter.
Alla seniorer lämnar utdrag från belastningsregistret och skriver på
försäkran om tystnadsplikt.
Ordförande tackar för föredragningen.
____________

26 oktober 2011
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BUN.2011.187S.606

§ 126 forts
Aktuell information
5. Överklagande BSB-pott Skärgårdens Montessoriförskola
Ärendet återkommer till nämndens sammanträde den 23 november 2011.
____________

26 oktober 2011

Staben
Förskolechefer
Rektorer
Akten

9

BUN.2010.508.041

§ 127
Frukost på försök
I beslut om internbudget för barn- och ungdomsnämnden 2011 gavs
uppdraget till förvaltningen
att utreda möjligheterna att införa frukost på försök på en eller flera skolor i
kommunen.
Budgetläget i nämndens verksamheter är mycket ansträngt och har så varit
under 2011, vilket framgår av uppföljningar som redovisats för nämnden. I det
läget vill förvaltningen föreslå att utredningsuppdraget dras tillbaka; det är inte
ansvarsfullt att lägga resurser på en utredning som utmynnar i kostnadsdrivande åtgärder i det läge som råder.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att dra tillbaka utredningsuppdraget om frukost i skolan
Yrkande
Nicklas Platow (M), Birgitta Gamelius (M), Emma Stjernlöf (M) och
Thomas Brindefalk Knutsson (KD) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Eva-Britt Dahlström (S),
Helene Gustafsson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) och Ola Svensson (SD)
yrkar avslag på tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall till tjänstemannaförslaget mot
avslag och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller tjänstemannaförslaget.
Omröstning
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositonsordning:
Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja. Den som stödjer avslag på
tjänstemannaförslaget röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Emma
Stjernlöf (M), Birgitta Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Thomas Brindefalk
Knutsson (KD) och Eva Franksson Colliander (C).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland
Andréasson (S), Helene Gustafsson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Ola Svenson
(SD) och Åsa Gyberg Karlsson (V).
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forts § 127
Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster och 7 nej-röster, med
ordförandes röst som utslagsröst, beslutat att bifalla tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att dra tillbaka utredningsuppdraget om frukost i skolan.
Reservationer
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Ola Svenson (SD) och Åsa Gyberg
Karlsson (V) reserverar sig mot förslaget.
___________
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Staben
Förskolechefer
Rektorer
Akten

BUN.2010.508.041

§ 128
Avgiftsfri förskola/skola
Enligt skollagen ska skolan i princip vara avgiftsfri, men bestämmelserna
medger att det får förekomma enstaka inslag som kan medföra obetydlig
kostnad för eleverna. Frågan om vilka kostnader som är förenliga med
skollagens bestämmelser har prövats i åtskilliga ärenden. Skolinspektionen
redovisar i ett PM den praxis som utvecklats.
I PM:et listas vilka enstaka kostnader som kan respektive inte kan få
förekomma. Förvaltningschefen har diskuterat frågeställningen med rektorer,
förskolechefer och personal och därvid kommit fram till att ett absolut förbud
mot enstaka kostnader kan ge icke önskvärda konsekvenser.
Den policy som föreslås till nämnden omfattar några av de möjliga enstaka
kostnader som Skolinspektionen listar som förenliga med skollagen.
Enstaka kostnader som får tas ut och beloppens storlek
• 100 kronor/läsår för aktiviteter kopplade till idrott och hälsa (friluftsdagar).
• 100 kronor för klasskassa för en termin (frivillig schablonsumma i förväg) –
ska inte administreras av skolan utan ska vara föräldrarnas ansvar, liksom
insamling som eleverna gör genom att organisera aktiviteter, t ex disco
och enklare försäljning.
Kostnad för studiebesök/studieresa ligger inom förskolechefs/rektors
budgetansvar eftersom sådana aktiviteter utgör del av undervisningen – i detta
gör denna policy ett avsteg från Skolinspektionens PM.
Lunch ska alltid bekostas av förskolan/skolan. Som en acceptabel enstaka
kostnad ska också medhavd frukt och enkel matsäck betraktas. Det är då av
största vikt att pedagogerna ansvarar för att enskilda elever/barn inte kommer
i en tråkig situation om familjen inte kan tillgodose detta.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås
att besluta i enlighet med ovanstående förslag.
Yrkanden
Nicklas Platow (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Eva-Britt Dahlström (S),
Helene Gustafsson (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar avslag på
tjänstemannaförslaget.
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Ola Svensson (SD) lämnar ett ändringsyrkande:
att text i sista stycket stryks från: Lunch ska alltid bekostas av förskola/skola.
Text som enligt ändringsyrkandet ska strykas är:
”Som en acceptabel enstaka kostnad ska också medhavd frukt och enkel
matsäck betraktas. Det är då av största vikt att pedagogerna ansvarar för att
enskilda elever/barn inte kommer i en tråkig situation om familjen inte kan
tillgodose detta.”
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bilfall till tjänstemannaförslaget mot avslag
av detsamma och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att bifalla
tjänstemannaförslaget.
Omröstning
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja. Den som stödjer avslag på
tjänstemannaförslaget röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Emma
Stjernlöf (M), Birgitta Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Thomas Brindefalk
Knutsson (KD) och Eva Franksson Colliander (C).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland
Andréasson (S), Helene Gustafsson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Ola Svenson
(SD) och Åsa Gyberg Karlsson (V).
Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster och 7 nej-röster, med
ordförandes röst som utslagsröst, beslutat att bifalla tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget mot Ola Svenssons
ändringsyrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att bifalla
tjänstemannaförslaget.
Omröstning
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja. Den som bifaller
ändringsyrkandet röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Emma
Stjernlöf (M), Birgitta Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Thomas Brindefalk
Knutsson (KD) och Eva Franksson Colliander (C).
Följande röstar nej: Ola Svensson (SD)
Följande avstår: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland
Andréasson (S), Helene Gustafsson (S), Eva-Britt Dahlström (S) och
Åsa Gyberg Karlsson (V).
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forts § 128
Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster, 1 nej-röster och 6 ledamöter
som avstår, beslutat att bifalla tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således enligt tjänstemannaförslaget.
•
•

100 kronor/läsår för aktiviteter kopplade till idrott och hälsa (friluftsdagar).
100 kronor för klasskassa för en termin (frivillig schablonsumma i förväg) –
ska inte administreras av skolan utan ska vara föräldrarnas ansvar, liksom
insamling som eleverna gör genom att organisera aktiviteter, t ex disco
och enklare försäljning.

Kostnad för studiebesök/studieresa ligger inom förskolechefs/rektors
budgetansvar eftersom sådana aktiviteter utgör del av undervisningen – i detta
gör denna policy ett avsteg från Skolinspektionens PM.
Lunch ska alltid bekostas av förskolan/skolan. Som en acceptabel enstaka
kostnad ska också medhavd frukt och enkel matsäck betraktas. Det är då av
största vikt att pedagogerna ansvarar för att enskilda elever/barn inte kommer
i en tråkig situation om familjen inte kan tillgodose detta.
Reservationer
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Eva-Britt Dahlström (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V)
reserverar sig mot förslaget.
Ola Svensson (SD) reserverar sig till förmån för eget ändringsyrkande.
___________
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Kommunfullmäktige
Staben
Akten

BUN.2011.51.003

§ 129
Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
Nuvarande reglemente fastställdes av Kommunfullmäktige den 28 april 2011.
§ 57.
I reglementet finns skrivning som inte är förenlig med den lagstiftning som
gäller för barn- och ungdomsnämndens verksamheter och som förbisågs vid
revideringen.
Under rubriken Verksamhetsområde § 1 5 stycket är lydelsen För barn och
ungdomar med funktionshinder skall Barn- och ungdomsnämnden besluta om
bistånd enligt socialtjänstlagen § 6 och skollagen 2 kapitlet 9 § (SOL §16).
Texten föreslås ändras till För barn och ungdomar i behov av särskilt stöd skall
sådant stöd ges i enlighet med vad skollagen föreskriver avseende förskola,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att godkänna revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente enligt
förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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S Ohlsson
Berörda förskolechefer
Tekniska förvaltningen
Akten

BUN.2011.

§ 130
Etablering av förskola på Tullskolan samt tillfällig förskola på Hästö
Bakgrund
För att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser 2012 framförallt inom
Trossö/Wämöområdet har Barn- och ungdomsnämnden beslutat att skapa
utrymme för tre nya förskoleavdelningar på Tullskolan. Verksamheten i dessa
lokaler kan startas sommaren 2012 när Tullskolans lokaler planeras vara
ombyggda.
Behovet av förskoleplatser i detta område är stort redan nu och flera barn
placeras utanför området framförallt i Lyckebyområdet. Från januari – juni
2012 är det ytterligare barn som önskar plats på Trossö/Wämöområdet .
För att möta detta behov behövs en tillfällig verksamhet i avvaktan på att
Tullskolans lokaler står färdiga vid halvårsskiftet.
Förslag
Våren 2011 användes Hästö medborgarhus för en till två tillfälliga
förskoleavdelningar. Medborgarhuset är en kommunalägd lokal som idag står
tom och det är möjligt att hyra lokalen under våren 2012 för
förskoleverksamhet.
Ekonomi
Hästö medborgarhus hyrs från 19 december 2011 till ca 30 juni 2012. Hyran
för lokalen är cirka 106 000 kr för perioden.
Kostnaden för verksamheterna, Hästö respektive Tullen, (exkl lokaler)
beräknas täckas inom den budget som läggs för förskoleplatser 2012.
Ola Svensson (SD) frågar om byggnationen på Tullskolan går enligt planen
vad gäller färdigställande med tanke på hyra av externa lokaler på Hästö.
Förvaltningen svarar att byggnationen håller tidplanen. Inflyttning av förskolan
i Tullskolan ska kunna ske som planerat.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

öppna förskoleverksamhet i Tullskolans ombyggda lokaler från
sommaren 2012

att

öppna tillfällig förskoleverksamhet på Hästö medborgarhus under våren
2012

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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Datainspektionen
A Karlsson
L Winnow
Akten

BUN.2011.

§ 131
Nytt PuL-ombud för barn- och ungdomsförvaltningen
Efter översyn av fördelning av arbetsuppgifter föreslås att Lise-Lott Winnow
utses till nytt personuppgiftsombud för barn- och ungdomsförvaltningen
från och med den 1 november 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

utse Lise-Lott Winnow till nytt personuppgiftsombud från och med
den 1 november 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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Stab
Förskolechefer
Rektorer
Fristående verksamhet
Akten
§ 132
Anpassning av system för tilläggsbelopp

BUN.2011.

Sedan lagändringen 2010 som fastställt att varje kommun måste ha ett system
för tilläggsbelopp har Barn – och ungdomsförvaltningen både utvecklat och
förändrat principerna för detsamma.
De senaste terminerna har inkommit drygt 100 ansökningar varav ungefär
hälften beviljats. Varje ansökan kräver att förskolans eller skolans personal
lägger mycket tid på formulera och besvikelserna har på olika
sätt framförts.
Det råder nu stor enighet bland berörda skolledare inom förskola och skola,
och i förvaltningsledningen att målgruppen för tilläggsbidrag bör minskas.
Bakgrund
Förskolan och skolan har ett ansvar för att tillgodose barnens/elevernas behov
av stöd.
I det grundbelopp som finns för varje förskoleplats/elev ska rymmas ledning,
administration, kompetensutveckling, personal, läromedel och annan
utrustning, stödundervisning, samt andra resurser för stödbehov.
Grundbeloppet är lika för alla elever oavsett huvudman, men ersättningen är
åldersdifferentierad i flera intervaller.
I barn- och ungdomsförvaltningens ekonomiska fördelningssystem finns i
dagsläget tilläggsbelopp utöver grundbeloppet för:
• Nyanlända skolelever - de första två vistelseåren i landet
• S.k.SALSA - fördelas utifrån kriterier kön, socio-ekonomi,
invandrarbakgrund. Uppgifterna hämtas från SCB en gång per år.
• Integrerade särskoleelever – utgår ett högre grundbelopp per elev
•

Därutöver ska kommunen lämna tilläggsbelopp för de barn/elever som har
extraordinära behov av stöd, som inte är relaterat till undervisningen eller
elevens möjligheter att nå läroplanernas eller kursplanens mål.
Tilläggsbeloppet kan beviljas om förskolans/skolans ledning ansökt om att
få ta del av dessa medel. Benämns ”BSB”.

•

Likaså ska tilläggsbelopp utgå för stöd för
modersmålsträning/undervisning.
Modersmålsstöd/undervisning är i förvaltningen organiserad som en
samordnad resursenhet där modersmålspedagoger/lärare finansieras.
Samtliga enheter har tillgång till resursen.

26 oktober 2011 18

forts § 132
Principer för BSB ansökan
Bedömningen ska utgå från barns och elevers rätt till utbildning.
Vilket innebär att individen behöver stöd för att kunna delta i förskolan,
fritidshemmet, skolan.
Innehåll och kvalitet i utbildningen ska ingå i grundbeloppet.
Utredning/åtgärdsplanering (i fastställt formulär) + för grundskolan även
åtgärdsprogram, är obligatoriskt som underlag. Här ska tydligt framgå hur det
sökta tilläggsbeloppet ska användas.
Tilläggsbelopp beviljas endast för individer.
En ansökan och ett avslag på ansökan fråntar inte rektor/förskolechef att inom
tillgänglig budget i första hand avsätta resurser till individers stödbehov och att
omprioritera/omfördela befintliga resurser.
Ett avslag innebär alltså inte att behov av särskilt stöd saknas, utan att
behovet inte kan bedömas som extraordinärt.
Ersättningen är inte dimensionerad att helt täcka kostnaderna, utan ska ses
som ett tilläggsbidrag.
Beskrivning av system för extraordinära behov 2012
De barn/elever som omfattas ska ha betydande svårigheter som påverkar flera
situationer dagligen.
Det ska vara varaktiga funktionshinder av fysisk och/eller medicinsk karaktär.
Exempelvis att barnet/eleven till följd av funktionshindret är helt beroende av
en annan persons hjälp för toalettbestyr, påklädning, mathållning,
förflyttningar.
Eller om det behövs särskilt kunnande eller kompetens för egenvård (t.ex.
sondmatning, kateterbyten) eller som kommunikationsstöd i syfte att
barnet/eleven ska kunna delta i undervisningen.
Ansökningar görs för hela kalenderåret, med skyldighet att meddela om
förändringar i placeringen sker.
De ansökningar som beviljas ska skriftligen redovisa en utvärdering en gång
per år.
Ett urval av de beviljade ansökningarna kommer att följas upp med personligt
besök från förvaltningen.
Nya ansökningar under året kan endast komma ifråga vid nyplaceringar i
förskola, inflyttade elever som folkbokförs i vår kommun eller allvarliga
förändrade tillstånd hos barn/elev som idag inte tillhör målgruppen.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att

fastställa principer för hanteringen av tilläggsbelopp enligt förslag.

2. att

ovanstående principer gäller från och med januari 2012
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar:
1. att

fastställa principer för hanteringen av tilläggsbelopp enligt förslag.

2. att
ovanstående principer gäller från och med januari 2012.
____________
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§ 133
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt

Dnr

Ärendemening
Protokoll från
centrala samv.gr

Skolområde/avdelning
och delegat
Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2011.8.021

Protokoll från
centrala samv.gr
MBL § 19
Skrävle förskola

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2010.508.041

Organisationsstruktur inom
förvaltningen

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2011.361S.606

Dispens från
gällande regler
och föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegationsärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
____________
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§ 134
Meddelanden
Skolinspektionen

BUN.2011.350.624
Inspektion i Strömsbergs skolan i
Karlskrona kommun - elevhälsan

Skolinspektionen

BUN.2011.350.624
Inspektion i Fridlevstadskolan i
Karlskrona kommun – elevhälsan

Skolinspektionen

BUN.2011.350.624
Inspektion i Rosenfeldtskolan i
Karlskrona kommun – elevhälsan

Skolinspektionen

BUN.2011.46.609
Beslut i frågan:
Ansökan om godkännande av Nordens
teknikerinstitut AB som huvudman för
grundskola i Karlskrona kommun

Skolväsendets
Överklagandenämnd

BUN.2011.236S.609
BUN8.2010.53.606
Beslut

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2010.508.041
Föreläggande gällande laglighetprövning
enligt kommunallagen gällande beslut om
nedläggning av Skrävle förskola.

Äspeskär fastighetsutveckling BUN.2011.365.042
Skrivelse Karlskrona Språkfriskola AB
angående förhöjt lokalbidrag
Skrävle skola och
Föräldraråd

BUN.2010.508.041
Överklagande av beslut att lägga ner
Skrävle förskola

Föräldrarådet i
Skrävle

BUN.2010.508.041
Synpunkter på konsekvensbeskrivning

Föräldrarådet i
Skrävle

BUN.2010.508.041
Inbjudan till möte ställd till bl a Patrik Hansson

26 oktober 2011 22

forts § 134
Föräldrar och boende
i Skrälve

BUN.2010.508.041
Skrivelser, ställda till bl a Camilla Brunsberg
och Christina Mattisson gällande Skrälves
framtid.

Karlskrona
kommunbygderåd

BUN.2010.508.041
Skrivelse ställd till Christina Mattisson
gällande landsbygden i kommunen

Förälder boende
i Tving

BUN.2010.508.041
Skrivelse ställd till Christina Mattisson
gällande landsbygden i kommunen

Förälder till elever i
Strömsbergs skola och
Rödebyskolan

BUN.2010.508.041
Brev, ställt till förvaltningschef Maria Persson,
gällande besparingar och nedläggningar inom
förskolans värld.

Lärare i grundskolan

BUN.2011.363.102
Brev, ställt till ordförande, gällande önskemål
om höjda arvoden samt svar från ordförande.

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
__________
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§ 135
Kurser och konferenser
Inga nya kurser eller konferenser.
____________
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§ 136
Övrigt
Reviderade sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden 2011
November
Ärendeberedning 31 oktober kl. 13.00
Arbetsutskott (förstärkt) 10 november kl. 08.30-14.00
Barn- och ungdomsnämnden sammanträder 23 november kl. 08.30-16.30
December
Ärendeberedning 28 november kl. 13.00
Arbetsutskottet (förstärkt) 7 december kl. 08.30-14.00
Barn- och ungdomsnämnden sammanträder 20 december kl. 08.30 – 16.00
Ändring av befattningar
Roland Andréasson (S) frågar om innehållet i ovanstående ärende från
samverkansgruppen den 18 oktober, § 57.
Förvaltningschef Maria Persson svarar att frågan just lyfts. Förvaltningen ska
återkomma till samverkansgruppen i ärendet.
Vikarier
Ola Svensson (SD) frågar med anledning av ovanstående ärende från
samverkansgruppen den 18 oktober, § 56. Kan det vara så att vikarier
kan tacka nej till att jobba i ytterområdena?
Förvaltningschef Maria Persson svarar att man inte kan tacka nej till jobb om
det inte finns särskilda anledningar.
_________
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 23 november 2011
§ 137 Aktuell information
- Redovisning klagomålshantering
- Olycksfallsstatistik 2010
- Kvalitetssystemet
§ 138 Hantering av klagomål – en del av det systematiska kvalitetsarbetet
§ 139 Diskussion internbudget 2012 – Bättre skola 2012 - Inriktningsbeslut
§ 140 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
§ 141 Meddelanden
§ 142 Kurser och konferenser
§ 143 Övrigt
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Plats och tid

Länsstyrelsens sammanträdeslokal Blekingesalen
onsdagen den 23 november 2011 kl 08.30 – 11.55

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M) fr o m kl. 08.45 § 138
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
fr o m kl. 08.40 § 138
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Shirin Sabebjamee (S)
Emina Cejvan (M)
Gabriel Böck (M)
Christopher Larsson (SD)
Ersättare
Eva Henningsson (S)
Emina Cejvan (M)
Magnus Johansson (M)
Christopher Larsson (SD)

§ 137

§ 137

fr o m § 138

fr o m § 138

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Dahl, verksamhetschef
Peter Arkeklint, controller
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Övriga

Marie Petersson, Vision
Mats Viebke, Vision
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Utses att justera Pernilla Persson (C)
Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli tisdagen
den 29 november 2011

Justerade paragrafer §§ 137- 143
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 23 november 2011
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den
29 november 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare
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Akten

BUN.2011.7.004

§ 137
Aktuell information
1. Redovisning klagomålshantering
Kvalitetschef Anja Eklund redovisar inkomna ärenden genom kommunens
klagomålshantering. Endast ett ärenden har inkommit sedan förra
redovisningen, som sker två gånger per år.
Ärendet gäller missnöje med att en rektor i en av kommunens skolor inte
ska vara kvar. Svar är skickat till avsändaren.
_______________
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BUN.2011.414.609
Akten

§ 137 forts
Aktuell information
2. Olycksfallsstatistik 2010
Verksamhetschef för förskolan, Solvig Ohlsson redovisar olycksfallsstatistik 2010 för barn och elever i Karlskrona kommuns förskolor, skolor
och fritidshem. Materialet är utskickat tidigare till nämndens ledamöter.
Statistiken skiljer sig inte nämnvärt jämfört med tidigare år.
_____________
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BUN.2011.415.609
Akten

§ 137 forts
Aktuell information
3. Kvalitetssystemet
Kvalitetschef Anja Eklund informerar om det nya kvalitetssystemet.
Efter förändringar i skollagen finns det inte längre krav på att en kvalitetsredovisnings ska göras.
Förvaltningen har tagit fram ett kvalitetssystem, i tre delar, som innebär
gemensam struktur för intern och extern tillsyn.
Redovisning kommer kontinuerligt att ske till barn- och ungdomsnämnden.
_____________
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Förskolechefer
BUN.2011.416.004
Rektorer
Staben
Skolområdena
A Karlsson
Akten
§ 138
Hantering av klagomål – en del av det systematiska kvalitetsarbetet
Skolväsendet
”Kommunen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot
utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. ”
Skollagen 2010:800, kap 4 7-8 §
Annan pedagogisk verksamhet
”Kommunen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot
verksamheten. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”
Skollagen 2010:800. kap 25 8 §.
Mot bakgrund av skollagens förändringar (gäller från 1 juli 2011) krävs att
barn- och ungdomsnämnden fastställer vad som ska gälla för den verksamhet
nämnden ansvarar för.
Att framföra klagomål
För att utveckla och förbättra verksamheten är det angeläget att klagomål
kommuniceras med den det rör. Till exempel genom samtal mellan berörda i
anslutning till den händelse som lett till klagomål.
Klagomål från barn och elever, vårdnadshavare eller annan intressent lämnas
till närmast berörd personal inom förskola, skola, fritidshem och pedagogisk
omsorg.
Gäller klagomålet verksamheten i stort för en förskola, skola, fritidshem och
pedagogisk omsorg framförs detta till ansvarig förskolechef eller rektor.
Klagomål gällande förskolechefs och rektors tjänsteutövning lämnas till
respektive verksamhetschef.
Klagomål gällande verksamhetschef lämnas till förvaltningschefen.
Klagomål gällande förvaltningschefen eller organisationen i stort lämnas till
barn- och ungdomsnämndens ordförande.
Klagomål gällande fristående verksamhet som står under tillsyn av kommunen
lämnas till barn- och ungdomsförvaltningen.
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Hantering av klagomål
I samtliga fall gäller att den som tar emot ett klagomål har ansvar för att
hantera detta och se till att den som framför klagomålet får en återkoppling
inom två veckor (tio arbetsdagar).
Enklare frågor/klagomål besvaras om möjligt direkt. Var och en som tar emot
ett muntligt klagomål som inte kan redas ut med ett samtal, ska alltid erbjuda
den klagande en blankett där vederbörande skriftligen kan framföra sitt
klagomål. I de fall klagande inte kan/vill skriva ner sitt ärende bör den som tar
emot samtalet erbjuda sig att skriva ner vad som framförs. Anteckningarna
dateras och diarieförs och kopia på handlingen skickas hem till den klagande.
Skriftliga klagomål ska alltid registreras i diariet liksom skriftliga svar på
desamma. Skriftliga klagomål ska hanteras på samma sätt vare sig de är
skrivna på därför avsedd blankett eller på annat sätt.
Om en klagande inte är nöjd med svaret på sin framställan ska den hon/han
klagar till föra klagomålet vidare till närmsta chef alternativt erbjuda den
klagande att själv göra det.
En gång per termin redovisas registrerade klagomål för barn- och
ungdomsnämnden.
Information klagomålshantering
Information om klagomålshantering samt kontaktuppgifter ska läggas ut på
barn- och ungdomsförvaltningens hemsida tillsammans med formulär för
klagomål.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ovan beskriven klagomålshantering ska fastställas och tillämpas.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Kommunfullmäktige
Staben
Akten

BUN.2011.406.619

§ 139
Diskussion internbudget 2012 – Bättre skola 2012 - Inriktningsbeslut
Förvaltningen har enligt uppdrag presenterat ett förslag till utveckling av
organisationen i förskola och skola. En förankringsprocess har tagit vid, inte
minst gentemot föräldrar och barn/elever som är direkta berörda av
föreslagna förändringar. Vi har respekt för att den nu pågående dialogen
måste få ta sin tid.
Förslag till utveckling av vår organisation har en direkt koppling till
internbudget 2012 som ska beslutas på nämndens sammanträde i december.
För att förslag till förändringar ska kunna genomföras och få ekonomisk effekt
krävs tid för omställning.
Tid för dialog och tid för omställning menar vi kan löpa parallellt om
förvaltningen får ett inriktningsbeslut att luta sig mot.
Förslag till inriktning
Förvaltningen återkommer med förslag till ny organisation i Trossö
skolområde i förhållande till presenterade alternativ och de synpunkter som
lämnats av föräldrar kring de förslagen.
Satsningen på kunskapscentrum slås fast som en inriktning för den
utveckling som vi vill få till stånd i våra skolor. För skolområde Lyckeby
innebär det förslag till beslut att påbörja praktisk planering av överflyttning av
verksamheten F – 5 på Lyckebyskolan till det nya Lyckeby kunskapscentrum.
Kunskapscentrum Jämjö inleder sin utveckling med flytt av åk 6 – 9 från
Sturköskolan och lokalplanering för överflyttning av verksamheten från Jämjö
kyrkskola.
Beträffande förslagen som innebär en satsning på starka landsbygdsskolor
fortsätter dialogen med ambitionen att lägga fram förslag till beslut i
internbudget för 2012.
Tjänstemannaförslag
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att avveckla verksamheten vid Lyckebyskolan och Jämjö kyrkskola
Förvaltningen föreslår vidare att nämnden för egen del beslutar
2. att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till ny
organisation för Trossö skolområde
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3. att uppdra åt förvaltningen att påbörja praktisk planering för överflyttning av
F-5 på Lyckebyskolan till nya Lyckeby kunskapscentra och att utveckla
Jämjö Kunskapscentra jämte överflyttning av åk 6-9 i Sturköskolan till
detta nya centra
samt
4. att i övrigt återkomma med förslag till strukturella förändringar i samband
med internbudget för 2012.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) lämnar ut en skrivelse ”Helhet och kvalitet i skolan!” från
socialdemokraterna, se bilaga 1. Skrivelsen innehåller tre yrkanden.
Den socialdemokratiska gruppen i barn- och ungdomsnämnden föreslår:
1. att förslaget ”bättre skola 2012” är en fråga för kommunstyrelsen
2. att riva upp beslutet om ett lokalt vårdnadsbidrag
3. att begära att kommunstyrelsens ordförande startar en budgetberedning
för att särskilt belysa följande frågor: vad vill vi med skolan i Karlskrona
- höjda ambitioner och bättre kvalitet, vilka resurser behövs,
omprioriteringar/skattejustering, inga sänkta elevbidrag, skolans
organisation, barnperspektivet, hela kommunen ska leva och utvecklas.
Åsa Gyberg Karlsson (V) lämnar ut en skrivelse ”Ang. Ärende: Bättre skola
2012”, se bilaga 2. Skrivelsen innehåller följande yrkanden:
Barn- och ungdomsnämnden beslutar:
1. att det kvalitetsarbete som påbörjats fördjupas och att fler aspekter och
perspektiv tas in i utredningen
2. att skolorganisation och elevpeng förblir oförändrade under utredningstiden (höjningar av elevpengen kan dock tillåtas)
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:
3. att den kommunala skattesatsen vid december månads kommunfullmäktige regleras till 21,39% (+20 öre) för budgetår 2012
4. att barn- och ungdomsnämndens budgetram utökas med 22 miljoner
kronor för budget år 2012
5. att det särskilda skärgårdsbidrag som betalas ut till Aspöskola
permanentas.
Propositionsordning
Ordförande ställer de tre förslaget mot varandra och finner att barn- och
ungdomsnämnden bifaller tjänstemannaförslaget.
Omröstning
Omröstning begärs. Tjänstemannaförslaget är huvudförslag. Nämnden ska
rösta om vilket förslag som ska bli motförslag.
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som bifaller Patriks Hanssons (S) förslag röstar ja och den som bifaller
Åsa Gyberg Karlssons (V) förslag röstar nej.
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Följande röstar ja: Nicklas Platow (M), Patrik Hansson (S), Jeanette
Pettersson (S), Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S) samt
Shirin Sahebjamee (S).
Följande röstar nej: Åsa Gyberg Karlsson (V).
Följande avstår: Jan-Olof Petersson (FP), Emma Stjernlöf (M), Birgitta
Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Ola Svensson (SD), Pernilla Persson (C),
Thomas Brindfalk Knutsson (KD) samt Gabriel Böck (M).
Barn- och ungdomsnämnden har med 6 ja-röster, 1 nej-röst och 8 ledamöter
som avstår, beslutat att Patrik Hanssons yrkande blir motförslag till
tjänstemannaförslaget.
Omröstning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja och den som bifaller Patrik
Hanssons (S) yrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson, Nicklas Platow (M), Emma Stjernlöf (M),
Birgitta Gamelius, (M), Eva Ottosson (M), Pernilla Persson (C), Thomas
Brindefalk Knutsson (KD) samt Gabriel Böck (M).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland
Andréasson (S), Helene Gustafsson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt
Shirin Sahebjamee (S).
Följande avstår: Ola Svensson (SD).
Barn- och ungdomsnämnden har med 8-jaröster, 6-nejröster och en ledamot
som avstår beslutat att bifalla tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. att avveckla verksamheten vid Lyckebyskolan och Jämjö kyrkskola
Barn- och ungdomsnämnden beslutar för egen del:
2. att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till ny
organisation för Trossö skolområde
3. att uppdra åt förvaltningen att påbörja praktisk planering för överflyttning av
F-5 på Lyckebyskolan till nya Lyckeby kunskapscentra och att utveckla
Jämjö Kunskapscentra jämte överflyttning av åk 6-9 i Sturköskolan till
detta nya centra
4. att i övrigt återkomma med förslag till strukturella förändringar i samband
med internbudget för 2012.
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Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson (S),
Helene Gustafsson (S) samt Shirin Sahebjamee (S) reserverar sig för eget
yrkande, bilaga 1.
Åsa Gyberg Karlsson (V) reserverar sig för eget yrkande, bilaga 2.
Ola Svensson (SD) deltar inte i beslutet. Återkommer med eget förslag.
___________

23 november 2011 13

§ 140
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
Dnr

Ärendemening

centrala samverkansgruppen

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2011.222S.619

Beslut om avgiftsbefrielse i
förskoleverksamhet

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2011.378S.606

Dispens från gällande regler
och föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN6
2011.127.282

Korttidsuthyrning av lokaler
enligt riktlinjer

Nättraby skolområde
Kurt-Inge Johnsson

BUN6
2011.128.282

Korttidsuthyrning av lokaler
enligt riktlinjer

Nättraby skolområde
Kurt-Inge Johnsson

BUN6
2011.130.282

Korttidsuthyrning av lokaler
enligt riktlinjer

Nättraby skolområde
Marina Eriksson

BUN6
2011.131.282

Korttidsuthyrning av lokaler
enligt riktlinjer

Nättraby skolområde
Marina Eriksson

BUN9
2011.102.606

Prövning om en elev ska tas
emot i grundsärskolan och där
läsa ämnen eller

Enheten för stöd och utveckling

Protokoll från

ämnesområden

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegationsärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
____________
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§ 141
Meddelanden
Kommunfullmäktige

BUN.2011.396.106
§ 146
Policy och riktlinjer för sponsring i
Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

BUN.2010.517.042
§ 148
Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för
hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Kommunstyrelsen

BUN.2011.378.006
§ 216
Sammanträdesplan år 2012 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott

Kommunstyrelsen

BUN.2011.377.041
§ 228
Förslag till åtgärder på grund av osäkerhet
ekonomiskt läge 2012

Kommunstyrelsen

BUN.2009.89.820
§ 248
Ansökan om projekteringstillstånd för ombyggnad
av Holmsjö skola

Kommunstyrelsen

BUN.2011.404.163
§ 254
Risk- och sårbarhetsanalys – Karlskrona
kommun

Kommunstyrelsen

BUN.2011.220.042
§ 259
Anvisningar för uppföljning 2012

Kommunstyrelsens AU

BUN.2011.383.299
§ 146
Information om hur tekniska förvaltningen arbetar
med lokalförsörjningen inom förskola, skola och
vilka åtgärder som är vidtagna för att sänka
kostnaderna
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Räddningstjänsten
Östra Blekinge

BUN.2011.394.290
Tillsynsprotokoll Spandelstorps gårds förskola

Räddningstjänsten
Östra Blekinge

BUN.2011.395.291
Tillsynsprotokoll Sunnadalsskolan

Karlshamns kommun

BUN.2011.402.627
Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och
samordning av insatser till barn och ungdomar
upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser
från olika aktörer

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2010.508.041
Föreläggande i ärende om laglighetsprövning
enligt kommunallagen

Lärarförbundet i Karlskrona

BUN.2011.371.026
Arbetsmiljöärende

Från föräldrar och
organisationer

BUN.2010.508.041
BUN.2011.406.619
Inkomna synpunkter gällande Bättre skola 2012

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
__________
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§ 142
Kurser och konferenser
Inga nya kurser eller konferenser.
____________
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§ 143
Övrigt
Inget under punkten övrigt.
_________

20 december 2011 1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 20 december 2011

§ 144 Aktuell information
Prognos måluppfyllelse höstterminen 2011
§ 145 Utveckling av Nättrabyskolan
§ 146 Utveckling av Jändelskolan och Jändels kunskapscentrum
§ 147 Utveckling Vedebyskolan – Lyckeby kunskapscentrum
§ 148 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för barn- och ungdomsnämnden
per oktober 2011
§ 149 Internbudget 2012 – Bättre skola 2012
§ 150 Beslut angående bidrag 2012 till Tant Grön AB
§ 151 Beslut angående bidrag 2012 till Friskolan Svettpärlan
§ 152 Beslut angående bidrag 2012 till Galären Utbildningar AB
§ 153 Beslut angående bidrag 2012 till Piggelinen
§ 154 Beslut angående bidrag 2012 till Karlskrona Montessorifriskola
§ 155 Beslut angående bidrag 2012 till Bastasjö språkförskola AB
§ 156 Beslut angående bidrag 2012 till Karlskrona språkfriskola AB
§ 157 Beslut angående bidrag 2012 till Fantasi personalkooperativa förskola
§ 158 Beslut angående bidrag 2012 till Ankaret personalkooperativa förskola
§ 159 Beslut angående bidrag 2012 till Nätet föräldrakooperativ
§ 160 Beslut angående bidrag 2012 till Mariagårdens förskola
§ 161 Beslut angående bidrag 2012 till Silvertärnan föräldrakooperativ
§ 162 Beslut angående bidrag 2012 till Stumholmen föräldrakooperativ
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§ 163 Beslut angående bidrag 2012 till Torlyckans personalkooperativ
§ 164 Beslut angående bidrag 2012 till Skärgårdens Montessoriförskola
§ 165 Beslut angående bidrag 2012 till Skutans föräldrakooperativ
§ 166 Beslut angående bidrag 2012 till Stubben föräldrakooperativ
§ 167 Beslut angående bidrag 2012 till Lilla Ö
§ 168 Beslut angående bidrag 2012 till Ramkullen
§ 169 Beslut angående bidrag 2012 till Villa Myskulla
§ 170 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
§ 171 Meddelanden
§ 172 Kurser och konferenser
§ 173 Övrigt

20 december 2011 3

Plats och tid

Länsstyrelsens sammanträdeslokal Blekingesalen
onsdagen den 20 december 2011 kl 08.30 – 14.10
Ajournering för lunch och gruppmöte kl. 12.00-13.30

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Birgitta Gamelius (M) fr o m kl. 08.45 § 149 föredragningen
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)

Jäv § 160

Tjänstgörande ersättare Richard Lundqvist (S)
Emina Cejvan (M)
Gabriel Böck (M)
Magnus Johansson (M) t o m kl 08.45 § 148 föredragningen samt § 160
Ersättare
Shirin Sahebjamee (S)
Martin Hedenmo (S) t o m kl. 12.00 del av § 149 föredragningen
Eva Henningsson (S)
Magnus Johansson (M) fr o m kl. 08.45 § 149föredragningen förutom § 160
Martin Abramsson (M) fr o m kl. 08.30-10.10 samt 12.00-14.10 avvek del av § 49 föredr
Christopher Larsson (SD)
Eva Franksson Colliander (C)
Anders Lundberg (MP)
Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Dahl, verksamhetschef
Peter Arkeklint, controller
Ann-Christin Östbergh, ekonom
Lena Dehlin, personalspecialist
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Övriga

Marie Petersson, Vision
Mats Viebke, Vision
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Utses att justera Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli onsdagen
den 21 december 2011

Justerade paragrafer §§ 144- 173
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 20 december 2011
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den
21 december 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare
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§ 144
Aktuell information
Prognos måluppfyllelse höstterminen 2011
Föredragningen flyttas till barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 25 januari 2012.
___________
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Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen
Berörda rektorer
M Dahl
K Samuelsson
Akten
§ 145
Utveckling av Nättrabyskolan

BUN.2010.163.291

Bakgrund
Antalet elever som väljer Nättrabyskolan fortsätter öka. I kommunens
översiktsplan som sträcker sig fram till 2030 konstateras att utvecklingen av
Nättraby har varit kraftig. I samma plan föreslås en förtätning med bebyggelse
framförallt relativt centralt i samhället. Det finns en brist på bostadsrätter och
mindre hus. I planen föreslås Nättraby samhälle kompletteras med cirka 400
nya bostäder inom planperioden.
I samband med beslut om utvidgning inför läsåret 11/12 konstaterades att
ytterligare undervisningsyta behöver tillskapas för att möta en fortsatt expansion
i området.

Läsår/årskurs
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Summa

11/12
95
98
85
61
64
58
72
47
44
57
681

12/13
102
94
103
85
62
67
66
82
49
44
754

13/14
68
102
94
103
85
62
74
66
82
49
785

14/15
87
68
102
94
103
85
73
74
66
82
834

15/16
60
87
68
102
94
103
93
73
74
66
820

Elever läsåret 11/12 anger faktiskt antal på skolan den 15 september2011 (exkl.
friskolor).
Elever som är på friskolor eller andra skolor men tillhör Nättraby är inte
medräknade.
Förslag
En kompletterande skolenhet för ca 200-250 elever skapas. Den nya enheten
bör vara byggd efter de principer som gäller på dagens Nättrabyskola det vill
säga en stor flexibilitet eftersom de stora elevgrupperna kommer vandra genom
F-9 verksamhet. Lokalerna ska kunna användas av både
yngre och äldre årskurser samt fritidshem. De flexibla lokalerna kan om
utrymme eventuellt finns innehålla förskola eller annan verksamhet.
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Nättrabyskolan har svårt att klara de stora elevkullar som kommer de närmaste
åren och då har man redan optimerat och använder dagens lokaler maximalt.
Det kan bli svårt att klara trycket på idrottshallar och specialsalar. En noggrann
bedömning av ett ökat behov kring mat, special och gymnastik salar tas med.
Eftersom nuvarande skoltomt är begränsad av omkringliggande villor och den
skolgårdsyta som finns redan idag inte är optimal vid en permanent
nybyggnation är det prioritet att hitta en tomtyta så nära dagens skola som
möjligt. Detta är viktigt både för att hålla ihop verksamheten pedagogiskt och
organisatoriskt. Närhetsprincipen är också viktig för tillgång till bibliotek, matsal
och idrottshall med mera. Det är viktigt att den nya skolenheten ses som en
sammanhållen verksamhet i ett F-9 perspektiv tillsammans med Nättrabyskolan
och att det finns en gemensam ledning.
Ekonomi
Kostnaden för att etablera en ny skolenhet på Fredriksdal 8:26, 8:25 och 8:24
uppskattas hamna i intervallet 30-40 Mkr. Det innebär i sin tur en hyra i
intervallet 2,8-3,6 Mkr per år. Projekteringen beräknas kosta 3,5 Mkr. Det är
viktigt att projekteringsarbetet kan påbörjas omgående efter det att
fastigheterna förvärvats, då tiden är knapp för detta projekt.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att
projektera en etablering av en ny skolenhet på Fortifikationsverkets tomt på
Skolvägen, Nättraby(8:24, 8:25, 8:26) i Nättraby inför läsåret
2012/2013, projekteringen ska omfatta trafiksituationen i anslutning till
skolan.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________
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Berörda rektorer
M Dahl
K Samulsson
Akten

BUN.2011.506.291

§ 146
Utveckling av Jändelskolan och Jändel kunskapscentrum
Bakgrund
Jändelskolan 3-5 har undervisning och fritidshemsverksamhet kl. 06.00 – ca
18.00 varje skoldag. Inför läsåret 2012/2013 ökar antalet elever och de
trångboddhet har uppstått i samband med inflyttningen av Jämjö fritidsklubb i
lokalerna.
Idag arbetar skolan med elevgrupper från 18 till 24 elever. De närmaste åren
kommer antalet av elever att öka.
Jändelskolan 3-5
Läsår/årskurs 11/12
46
3
39
4
49
5
134
Summa

12/13
60
47
39
146

13/14
54
60
47
161

14/15
40
54
60
154

15/16
34
40
54
128

Elever läsåret 11/12 anger faktiskt antal på skolan 2011-09-15 (exkl. friskolor).
Elever som är på friskolor eller andra skolor men tillhör Jändelskolan 3-5 är inte
medräknade.
Förslag
Läsåret 2012/2013 klarar inte nuvarande skolenhet att bära den ökning av
elever från Jämjö Kyrkskola som kommer. Förslaget innebär en utvidgning och
anpassning av befintlig byggnad så att ytterligare undervisningslokaler om ca
200 kvm skapas. Behovet av idrottslokaler, slöjd- och musiksalar tillgodoses
inom befintliga lokaler.
Utifrån beslut i BUN 23 november 2011 § 139 om att utveckla Jändelskolan till
ett kunskapscentrum behöver ytterligare lokaler tillskapas. Planeringen av ett
kunskapscentrum bör utgå ifrån av BUN fastställda principer vid ny- och
tillbyggnad, d.v.s skapa stor flexibilitet i användning av lokalerna. Lokalerna
utformas för att såväl förskola som skola ska kunna nyttja lokalerna.En
noggrann bedömning av ett ökat behov kring mat, special- och idrottslokaler tas
med i en förstudie.
Ekonomi
Kostnaden för att utvidga Jändelskolan 3-5 uppskattas till 4,4 Mkr. Det innebär
en hyresökning 0,4 Mkr per år. Det är viktigt att projekteringsarbetet kan
påbörjas omgående.

20 december 2011 9

forts § 146
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att
projektera utbyggnad av nuvarande byggnad för Jändel 3-5 inför läsåret
2012/2013

att

hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att
genomföra en förstudie för etablering av ett kunskapscentrum i
anslutning till och på Jändelskolans tomt (Hammarby 14:1, 2:35).

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet.
___________
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Berörda förskolechfer/rektorer
M Dahl
K Samuelsson
Akten

BUN.2011.507.291

§ 147
Utveckling Vedebyskolan – Lyckeby kunskapscentrum
Bakgrund
Utifrån beslut i BUN 23 november 2011 § 139 om att utveckla ett
kunskapscentrum på Vedebyskolan behöver en förstudie genomföras.
Utformningen av Lyckeby kunskapscentrum ska skapa förutsättningar för goda
kunskapsresultat och nöjda föräldrar.
Lokalerna utformas utifrån de principer som beslutats av BUN d.v.s för att såväl
förskola som grundskola ska kunna nyttja lokalerna utifrån elevströmmar. En
noggrann bedömning av ett ökat behov av utemiljö, matsal, special- och
idrottslokaler tas med i en förstudie. Lyckeby kunskapscentrum utformas för att
kunna ta emot cirka 500 barn/elever från Lyckeby skolområde.
Förslag
Skapandet och utformningen av Lyckeby kunskapscentrum bör föregås av en
förstudie. Förslaget innebär en utvidgning och anpassning av befintliga
byggnader på Vedebyskolan och Vedeby förskola.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att
genomföra en förstudie för etablering av ett kunskapscentrum i anslutning
till och på Vedebyskolans och Vedeby förskolas tomt.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet.
___________
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Kommunstyrelsen
BUN.2010.508.041
P Arkeklint
A-C Östbergh
Intendenter
Akten
§ 148
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för barn- och ungdomsnämnden
per oktober 2011
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 967,1 mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per den 31 oktober 2011
uppgår till 788,8 mnkr, att jämföra med budgeterat utfall om 790,5 mnkr,
således en negativ avvikelse med -1,8 mnkr. Detta är en förbättring jämfört
uppföljningen per augusti och är helt hänförlig till förvaltningskontoret.
Prognos
Prognostiserad avvikelse mot budget per den 31 december2011 beräknas till 3,5 mnkr vilket är en oförändrad prognos jämfört med prognosen för augusti.
Många av enheterna ute skolområdena har fortsatt ekonomiska svårigheter och
det är totalt sett svårt att se att vidtagna åtgärder gett önskad ekonomisk effekt
så här långt. I bästa fall har åtgärderna bromsat in den negativa utvecklingen.
Orsaken till den negativa utvecklingen är att antalet elever/plaster (dvs.
intäkterna) blivit lägre än vad enheterna räknat med och således finns det inte
täckning för lagd kostnadsbudget.
Investeringsredovisning
Av årets totala investeringsbudget på 7,9 mnkr inkl 1,3 mnkr från 2010 har
hittills förbrukats 3,0 mnkr. Bedömningen idag är att 6,5 mnkr av
investeringsanslaget kommer att ha förbrukats vid årets slut.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att

delårsrapport per den 31 oktober 2011 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________
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Kommunfullmäktige
Staben
A-C Östbergh
Intendenter
Förskolechefer/rektorer
Intendenter
§ 149
Akten
Internbudget 2012 – Bättre skola 2012

BUN.2011.508.042

Förvaltningschef Maria Persson, controller Peter Arkeklint och ekonom
Ann-Christin Östbergh redogör för förslaget till internbudget 2012.
Nytt för i år är att alla förvaltningar använder samma budgetmall.
Verksamhetschef för förskolan Solvig Ohlsson, verksamhetschef för skola/
fritidhem Mats Dahl och kvalitetschef Anja Eklund redovisar sammanfattningar
av de konsekvensbeskrivningar som gjorts av förskolechefer/rektorer.
Förslaget till Internbudget 2012 är förhandlad med de fackliga organisationerna.
Ramarna för 2012 uppgår till 970,5 Mnkr. Till en reserv har avsatts 9,7 Mnkr
motsvarande 1 % av ramen.
Nämndens budget för 2012 och plan för 2013 och 2014 ligger inom den av
fullmäktige anvisad ram.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden
att för egen del besluta
1. att godkänna internbudget och verksamhetsplan för 2012
2. att hemställa hos kommunstyrelsen om skärgårdsbidrag för Aspö
förskola, skola och fritidshem
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
3. att avveckla verksamheten i Strömsbergs skola
4. att avveckla verksamheten i Skrävle skola
Att-sats 2, att hemställa hos kommunstyrelsen om skärgårdsbidrag för
Aspö förskola, skola och fritidshem, utgår.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) delar ut och presenterar socialdemokraternas och
vänsterpartiets skrivelse med förslag på ändringsattsatser och tilläggsattsatser
med anledning av internbudget 2012, bilaga 1.
Patrik Hansson (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar enligt följande attsatser:
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I förslaget finns tre ändringsattsatser:
1. att föreslå kommunfullmäktige riva upp beslutet om lokalt vårdnadsbidrag
2. att behålla nuvarande antal öppna förskolor med befintlig omfattning av
verksamheten
3. att de delar i förslaget till internbudget som berör skolorganisationen är
en fråga som måste hanteras, i sin helhet, tillsammans med kommunstyrelsen, andra berörda nämnder och involvera elever, föräldrar och
personal.
och tre tilläggsattsatser:
4. att snarast överlämna denna skrivelse samt den nyligen framtagna
konsekvensbeskrivningen till kommunstyrelsens ordförande
Camilla Brunsberg
5. att påtala för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att tilldelad
budgetram inte är tillräcklig för att upprätthålla kvaliteten i för- och
grundskolan och leva upp till skollagen
6. att begära företräde hos kommunstyrelsen för att tillsammans hitta
lösningar å följande punkter:
- Vad vill vi med skolan i Karlskrona? Höjda ambitioner och bättre kvalitet
- Vilka resurser behövs? Omprioriteringar/skattejustering
- Elevbidraget måste återställas och på sikt höjas
- Skolans organisation
- Barnperspektivet
- Hela kommunen ska leva och utvecklas
- Långsiktighet
- Bred politisk samsyn
Niklas Platow (M) yrkar avslag till Patrik Hanssons (S) ändringsyrkanden.
Pernilla Persson (C) delar ut centerpartiets förslag till internbudget för
barn- och ungdomsnämnden 2012, bilaga 2. Pernilla redogör för förslagen.
Pernilla Persson (C) yrkar enligt följande attsatser:
Skrivelsen innehåller sju ändringsattsatser
1. att vårdnadsbidrag införs på ett sätt som undviker att det kan bli
kostnadshöjande
2. att förvaltningen ges i uppdrag att förhandla ned matkostnader
enligt ovan
3. att utökat åtagande för nyanlända inte genomförs
4. att tjänsten som lokalsamordnare/kommunikatör inte tillsätts
5. att glesbygdsstödet inte avvecklas
6. att skolorna i Strömsberg och Skrävle behålls
7. att inriktningsbeslutet om flytt av sjätteklassare omprövas
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och en tilläggsattsats
8. att förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten till samverkan
mellan egen och annan skattefinansierad verksamhet enligt ovan.
Ola Svensson (SD) delar ut sverigedemokraternas förslag till internbudget
2012, bilaga 3. Ola redogör för förslagen.
Ola Svensson (SD) yrkar på följande motförslag:
1. att godkänna internbudget och verksamhetsplan för 2012
2. att verksamheten i Strömsberg och Skrävle lyfts till kommunfullmäktige
för beslut
3. att återställa elevbidraget per den 1/1 2012 genom att söka 6 mkr ur
kvalitets & välfärdsreserven i KS. Samt att BUN tillför 6 mkr genom
exempelvis 4,5 mkr ur BUN:s reserv samt 1,5 mkr från satsningen på
nyanlända och modersmål.
Denna satsning är anmärkningsvärd då övriga verksamheter skall spara
så bör ingen ökad satsning på denna verksamhet göras.
4. att öppna upp inriktningsbeslutet ang. Sturkö skola och utreda detta under
våren 2012
5. att omfördela 10 mkr av SALSA-potten till verksamheten genom att
förstärka elevbidraget. Samt att återstående 19 mkr fördelas enligt den
nya SALSA-modellen.
Proposition och beslut
Ordförande kommer att behandla socialdemokraternas och vänsterpartiets
förslag som ändringsförslag och behandlar sverigedemokraternas och
centerpartiets förslag som fullständiga motförslag.
Ordförande ställer bifall mot avslag på Patrik Hanssons (S) och Åsa GybergKarlssons (V) ändringsattsats 1 och finner att barn- och ungdomsnämnden
beslutar att avslå den samme.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller ändringsattsats 1 röstar ja och den som avslår den samme röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt Richard
Lundqvist (S).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Birgitta
Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Ola Svensson (SD), Thomas Brindefalk
Knutsson (KD), Emina Cejvan (M) samt Gabriel Böck (M).
Pernilla Persson (C) avstår.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 nej-röster, 6 ja-röster och 1
ledamot som avstår att avslå ändringsyrkande 1.
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Ordförande ställer bifall mot avslag på Patrik Hanssons (S) och Åsa GybergKarlssons (V) ändringsattsats 2 och finner att barn- och ungdomsnämnden
beslutar att avslå den samme.
Ordförande ställer bifall mot avslag på Patrik Hanssons (S) och Åsa GybergKarlssons (V) ändringsattsats 3 och finner att barn- och ungdomsnämnden
beslutar att avslå den samme.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller ändringsattsats 3 röstar ja och den som avslår den samma röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt Richard
Lundqvist (S).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Birgitta
Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Ola Svensson (SD), Thomas Brindefalk
Knutsson (KD), Emina Cejvan (M) samt Gabriel Böck (M).
Pernilla Persson (C) avstår.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 nej-röster, 6 ja-röster och 1
ledamot som avstår att avslå ändringsyrkande 3.
Ordförande ställer proposition på Ola Svenssons förslag mot
Pernilla Perssons förslag för att få ett motförslag till förvaltningens
förslag till internbudget. Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden
beslutar att sverigedemokraternas förslag ställs mot förvaltningens
förslag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller sverigedemokraternas förslag som motförslag röstar ja och den som bifaller centerpartiets förslag till motförslag röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Birgitta
Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Ola Svensson (SD), Thomas Brindefalk
Knutsson (KD), Emina Cejvan (M) samt Gabriel Böck (M).
Följande röstar nej: Pernilla Persson (C).
Följande avstår: Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt Richard
Lundqvist (S).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster, 1 nej-röster och 6
ledamöter som avstår att sverigedemokraternas förslag blir motförslag till
förvaltningens förslag.
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Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till internbudget mot
Ola Svenssons förslag och finner att barn- och ungdomsnämnden
beslutar att bifalla förvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller
förvaltningens förslag röstar ja och den som bifaller sverigedemokraternas
motförslag röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Birgitta
Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Thomas Brindefalk Knutsson (KD),
Emina Cejvan (M) samt Gabriel Böck (M).
Följande röstar nej: Ola Svensson (SD),
Följande avstår: Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Pernilla Persson (C), Åsa Gyberg Karlsson
(V) samt Richard Lundqvist (S).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 7 ja-röster, 1 nej-röster och 7
ledamöter som avstår att anta förvaltningens förslag till internbudget 2012.
Ordförande ställer bifall mot avslag till Pernilla Perssons (C) tilläggsattsats
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att bifalla Pernilla Perssons
tilläggsyrkande.
Ordförande ställer bifall mot avslag till Patrik Hanssons (S) och Åsa Gyberg
Karlssons (V) tilläggsyrkande 1 och finner att barn- och ungdomsnämnden
avslår densamme.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller tilläggsattsats 1 röstar ja och den som avslår den samme röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt Richard
Lundqvist (S).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Birgitta
Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Ola Svensson (SD), Thomas Brindefalk
Knutsson (KD), Emina Cejvan (M) samt Gabriel Böck (M).
Pernilla Persson (C) avstår.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 nej-röster, 6 ja-röster och 1
ledamot som avstår att avslå Patrik Hanssons (S) och Åsa Gyberg Karlssons
tilläggsyrkande 1.
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Ordförande ställer bifall mot avslag till Patrik Hanssons (S) och Åsa Gyberg
Karlssons (V) tilläggsyrkande 2 och finner att barn- och ungdomsnämnden
avslår densamme.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller tilläggsattsats 2 röstar ja och den som avslår den samme röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt Richard
Lundqvist (S).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Birgitta
Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Ola Svensson (SD), Thomas Brindefalk
Knutsson (KD), Emina Cejvan (M) samt Gabriel Böck (M).
Pernilla Persson (C) avstår.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 nej-röster, 6 ja-röster och 1
ledamot som avstår att avslå Patrik Hanssons (S) och Åsa Gyberg Karlssons
tilläggsyrkande 2.
Ordförande ställer bifall mot avslag till Patrik Hanssons (S) och Åsa Gyberg
Karlssons (V) tilläggsyrkande 3 och finner att barn- och ungdomsnämnden
avslår densamme.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller tilläggsattsats 3 röstar ja och den som avslår den samme röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt Richard
Lundqvist (S).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Birgitta
Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Ola Svensson (SD), Thomas Brindefalk
Knutsson (KD), Emina Cejvan (M) samt Gabriel Böck (M).
Pernilla Persson (C) avstår.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 nej-röster, 6 ja-röster och 1
ledamot som avstår att avslå Patrik Hanssons (S) och Åsa Gyberg Karlssons
tilläggsyrkande 3.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således för egen del
1. att godkänna internbudget och verksamhetsplan för 2012
2. att förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten till samverkan
mellan egen och annan skattefinansierad verksamhet enligt ovan.
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Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
3. att avveckla verksamheten i Strömsbergs skola
4. att avveckla verksamheten i Skrävle skola

Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S),
Bo Svensson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt Richard Lundqvist (S)
reserverar sig till förmån för eget yrkande, bilaga 1.
Pernilla Persson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande, bilaga 2.
Ola Svensson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande, bilaga 3.
____________
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Tant Grön AB
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.440.043

§ 150
Beslut om bidrag 2012 till Tant Grön AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Tant Grön AB i
Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp
VT 2012
73 071 kr
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr
35 206 kr
45 373 kr
56 193 kr

Grundbelopp:
HT 2012
75 000 kr
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr
38 910 kr
48 141 kr
58 544 kr

Lokalbidrag
15 356 kr
0 kr
0 kr
0 kr
16 029 kr
16 029 kr
16 029 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Tant Grön Kättilsmåla
Tant Grön Skärfva
Tant Grön Karlskrona
Musikugglan

Bidrag 2012
120 065 kr
15 162 kr
27 147 kr
645 413 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Tant Grön AB beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Friskolan Svettpärlan
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.441.043

§ 151
Beslut om bidrag 2012 till Friskolan Svettpärlan
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Friskolan
Svettpärlan i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp VT 2012
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr
35 206 kr
45 373 kr
56 193 kr

Grundbelopp:
HT 2012
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr
38 910 kr
48 141 kr
58 544 kr

Lokalbidrag
0 kr
0 kr
0 kr
16 029 kr
16 029 kr
16 029 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Friskolan Svettpärlan

Bidrag 2012
366 121 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Friskolan Svettpärlan beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Galären Utbildningar AB
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.442.043

§ 152
Beslut om bidrag 2012 till Galären Utbildningar AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Galären
utbildningar AB i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp
VT 2012
11 649 kr
35 206 kr
45 373 kr
56 193 kr

Grundbelopp:
HT 2012
11 649 kr
38 910 kr
48 141 kr
58 544 kr

Lokalbidrag
0 kr
16 029 kr
16 029 kr
16 029 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Friskolan Galären
Friskolan Galären Rosenholm

Bidrag 2012
215 665 kr
657 130 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Galären utbildningar AB beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Friskolan Piggelinen
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.443.043

§ 153
Beslut om bidrag 2012 till Friskolan Piggelinen
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Friskolan
Piggelinen i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp
VT 2012
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr
35 206 kr
45 373 kr
56 193 kr

Grundbelopp: HT
2012
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr
38 910 kr
48 141 kr
58 544 kr

Lokalbidrag
0 kr
0 kr
0 kr
16 029 kr
16 029 kr
16 029 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Friskolan Piggelinen

Bidrag 2012
569 756 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Friskolan Piggelinen beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Karlskrona Montessorifriskola
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.444.043

§ 154
Beslut om bidrag 2012 till Karlskrona Montessorifriskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Karlskrona
Montessorifriskola i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp
VT 2012
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr
35 206 kr
45 373 kr
56 193 kr

Grundbelopp:
HT 2012
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr
38 910 kr
48 141 kr
58 544 kr

Lokalbidrag
0 kr
0 kr
0 kr
16 029 kr
16 029 kr
16 029 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Montessorifriskolan

Bidrag 2012
443 869

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Karlskrona Montessorifriskola beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Bastasjö språkförskola AB
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.445.043

§ 155
Beslut om bidrag 2012 till Bastasjö språkförskola AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 201 2 års bidrag till Bastasjö
språkförskola AB till nedanstående belopp i kronor:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp
Vt 2012
73 071 kr

Grundbelopp Ht
2012
75 000 kr

Lokalbidrag
15 356 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Bastasjö språkförskola AB

Bidrag 2012
63 525 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Bastasjö språkförskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2012
2. att avslå ansökan om extra lokalbidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Karlskrona språkfriskola AB
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.446.043

§ 156
Beslut om bidrag 2012 till Karlskrona språkfriskola AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Karlskrona
språkfriskola AB till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp
VT 2012
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr
35 206 kr
45 373 kr
56 193 kr

Grundbelopp:
HT 2012
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr
38 910 kr
48 141 kr
58 544 kr

Lokalbidrag
0 kr
0 kr
0 kr
16 029 kr
16 029 kr
16 029 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Karlskrona språkfriskola AB

Bidrag 2012
37 302 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Karlskrona språkfriskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2012
2. att avslå ansökan om extra lokalbidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 26

Fantasi
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.447.043

§ 157
Beslut om bidrag 2012 till Fantasi personalkooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Fantasi
personalkooperativa förskola i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Vt
2012
73 071 kr

Grundbelopp Ht
2012
75 000 kr

Lokalbidrag
15 356 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Fantasi personalkooperativa förskola

Bidrag 2012
26 144 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Fantasi personalkooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år
2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 27

Ankaret
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.448.043

§ 158
Beslut om bidrag 2012 till Ankaret föräldrakooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Ankaret
föräldrakooperativa förskola till nedanstående belopp i kronor:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp
Vt 2012
73 071 kr

Grundbelopp
Ht 2012
75 000 kr

Lokalbidrag
15 356 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Ankaret föräldrakooperativa förskola

Bidrag 2012
16 284 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Ankaret föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år
2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 28

Nätet
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.449.043

§ 159
Beslut om bidrag 2012 till Nätet föräldrakooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Nätets
föräldrakooperativa förskola i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp
Vt 2012
73 071 kr

Grundbelopp
Ht 2012
75 000 kr

Lokalbidrag
15 356 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Nätets föräldrakooperativa förskola

Bidrag 2012
22 405 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Nätets föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år
2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 29

Mariagårdens förskola
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.450.043

§ 160
Beslut om bidrag 2012 till Mariagårdens förskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Mariagårdens
förskola i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp
Vt 2012
73 071 kr

Grundbelopp
Ht 2012
75 000 kr

Lokalbidrag
15 356 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Mariagårdens förskola

Bidrag 2012
64 574 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Mariagårdens förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Birgitta Gamelius (M) anmäler jäv och lämnar lokalen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Silvertärnan
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.451.043

§ 161
Beslut om bidrag 2012 till Silvertärnan föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Silvertärnan
föräldrakooperativ i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp
VT 2012
73 071 kr
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr

Grundbelopp:
HT 2012
75 000 kr
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr

Lokalbidr
ag
15 356 kr
0 kr
0 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Silvertärnan föräldrakooperativ

Bidrag 2012
35 251 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Silvertärnan föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Stumholmen
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.452.043

§ 162
Beslut om bidrag 2012 till Stumholmen föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Stumholmen
föräldrakooperativ i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp
Vt 2012
73 071 kr

Grundbelopp
Ht 2012
75 000 kr

Lokalbidrag
15 356 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Stumholmen föräldrakooperativ

Bidrag 2012
18 847 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Stumholmen föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Torlyckan
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.453.043

§ 163
Beslut om bidrag 2012 till Torlyckans personalkooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Torlyckans
personalkooperativ i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp
VT 2012
73 071 kr
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr

Grundbelopp:
HT 2012
75 000 kr
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr

Lokalbidrag
15 356 kr
0 kr
0 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Torlyckans personalkooperativ

Bidrag 2012
56 175 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Torlyckans personalkooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Skärgårdens Montessoriförskola
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.454.043

§ 164
Beslut om bidrag 2012 till Skärgårdens Montessoriförskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Skärgårdens
Montessoriförskola i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp
Vt 2012
73 071 kr

Grundbelopp
Ht 2012
75 000 kr

Lokalbidrag
15 356 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Skärgårdens Montessoriförskola

Bidrag 2012
29 760 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Skärgårdens Montessoriförskola beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 34

Skutan
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.455.043

§ 165
Beslut om bidrag 2012 till Skutans föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Skutans
föräldrakooperativ i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp
Vt 2012
73 071 kr

Grundbelopp
Ht 2012
75 000 kr

Lokalbidrag
15 356 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Skutans föräldrakooperativ

Bidrag 2012
30 075 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Skutans föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Stubben
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.456.043

§ 166
Beslut om bidrag 2012 till Stubben föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Stubben
föräldrakooperativ i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp
VT 2012
73 071 kr
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr

Grundbelopp:
HT 2012
75 000 kr
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr

Lokalbidrag
15 356 kr
0 kr
0 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Stubben föräldrakooperativ

Bidrag 2012
27 758 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Stubben föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 36

Lilla Ö
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.457.043

§ 167
Beslut om bidrag 2012 till Lilla Ö
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Lilla Ö till
nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp
Vt 2012
71 652

Grundbelopp
Ht 2012
73 544 kr

Lokalbidrag
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Lilla Ö

Bidrag 2012
30 297

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Lilla Ö beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 37

Ramkullen
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.458.043

§ 168
Beslut om bidrag 2012 till Ramkullen
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Ramkullen till
nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp
Vt 2012
71 652

Grundbelopp
Ht 2012
73 544 kr

Lokalbidrag
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Ramkullen

Bidrag 2012
14 209 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Ramkullen beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 38

Villa Myskulla
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.459.043

§ 169
Beslut om bidrag 2012 till Villa Myskulla
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Villa Myskulla till
nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp
Vt 2012
71 652

Grundbelopp
Ht 2012
73 544 kr

Lokalbidrag
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Villa Myskulla

Bidrag 2012
8 374 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Villa Myskulla beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 39

BUN.2011.26.002

§ 170
Delegationsärenden
BUN
2011.413.608

Läsårets och
lovdagarnas
förläggning

Maria Persson
Centralt

BUN.6
2011.158.282

Korttidsuthyrning
av lokaler enligt
riktlinjer

Marina Eriksson
Västra skolområdet¨
Nättraby

BUN9
Beslut om huruvida elev Tomas Hall
2011.107S.606 som mottas i
Enheten för stöd och
utveckling
grundsärskolan
ska läsa ämnen eller
ämnesområden
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegationsärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
__________
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§ 171
Meddelanden
Kommunstyrelsen

BUN.2011.420.005
§ 297
IT-investering 2012

Kommunstyrelsen

BUN.2011.421.163
§ 298
Verksamhetsplan 2012, funktionen för trygghet
och säkerhet

Kommunstyrelsen

BUN.2011.422.754
§ 300
Aktiva åtgärder riktade till arbetslösa bidragstagare i Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

BUN.2011.94.102
§ 163
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

BUN.2011.94.102
§ 164
Kommunala val

Kommunfullmäktige

BUN.2011.93.004
§ 170
Balansförteckning över obesvarade motioner
och medborgarförslag den 1 september 2011

Kommunfullmäktige

BUN.2011.433.042
§ 171
Miljöbokslut för år 2010

Kommunfullmäktige

BUN.2011.434.024
§ 173
Uppräkning av politiska förtroendemäns
arvoden mm för år 2012

Kommunfullmäktige

BUN.2011.435.250
§ 174
Regler för försäljning av kommunal mark och
fast egendom
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forts § 171
Socialstyrelsen

BUN.2010.99.106
Socialstyrelsens återföring av granskningen i
projektet ”Barns och ungdomars psykiska
hälsa”

Skolinspektionen

BUN.2011.298.606
Anmälan angående skolsituation för elev vid
Torhamnsskolan i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

BUN.2011.349S.606
Anmälan angående skolsituationen för elev vid
Jändelskolan

Skolinspektionen

BUN.2011.301.606
Anmälan angående skolsituationen för elev vid
Tvings skola i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

BUN.2011.411.004
Inspektion av kommunernas rutiner för
klagomålshantering

Barn- och elevombudet

BUN.2011.307S.606
Anmälan enligt 14 a skollagen

Ernst & Young

BUN.2009.215.007
Uppföljning av tidigare granskningar;
Strukturomvandling inom förskolan och
grundskolan samt åtgärder för att klara
förskolegarantin

Från föräldrar och
organisationer

BUN.2011.406.619
Inkomna synpunkter gällande Bättre skola
2012

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

20 december 2011 42

§ 172
Kurser och konferenser
-

Våld i nära relationer – särskilt utsatt?
26 januari 2012 Blekinge kompetenscenter sjukhuset Karlskrona
Konferensen är kostnadsfri
Anmälan till Eva senast den 12 januari.
___________
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§ 173
Övrigt
Julhälsning
Ordförande Jan-Olof Petersson (FP) tackar hela förvaltningen och samtliga
verksamheter för goda arbetsinsatser under 2011.
Tack också till nämndens ledamöter och ersättare.
Ordförande önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Niklas Platow (M) önskar ordförande och övriga en God Jul och ett Gott Nytt År.
Förvaltningschef Maria Persson framför ett tack från förvaltningens vägnar till
nämndens ledamöter och ser fram emot 2012.
___________

Bilaga 1
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Tur: M.Alll •.'.:03.042

Helhet och kvalitet i skolan!
Tilldelade resurser räcker inte
I juni 2011 fastställdes kommunens budget för 2012. Barn- och ungdomsnämnden tar hålla
tillgodo med en oförändrad ekonomisk ram 2012-2014. Då ska man veta att nämnden har flera tillkommande uppgifter 2012 och framöver som man inte rar ekonomisk täckning för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 fler elever i grundskolan·
ny förskola Skärva
tre nya förskoleavdelningar i Tullenområdet
tillbyggnad av Spandelstorpskolan och Nättrabyskolan
ombyggd Tullskola
ombyggnad av Holmsjö skola
införande av kommunalt vårdnadsbidrag
utreda möjligheten att införa ett frivilligt tionde skolår
införa professor Kroksmarks "modellskola"
andelen elever i år 9 som är behöriga till gymnasiet ska årligen öka. Långsiktigt mål
ska vara 100 %

Det är med andra ord inte svårt att dra slutsatsen att tilldelade resurser är för snålt tilltagna.
För oss är det obegripligt att de styrande sänker elevbidraget och även inför ett vårdnadsbidrag som ska bekostas av att de öppna förskolorna stängs. Vår bestämda uppfattning är att
skolan i Karlskrona är i behov av ökade resurser. Bättre skola 2012 kräver mer resurser inte
mindre!
Vi vill mer med skolan i Karlskrona än att ha näsan ovanför vattenytan. Vi är inte nöjda med
utvecklingen, vi vill höja kraven och ambitionerna. Vi vill återskapa fötiroendet för skolan i
vår kommun och vi vill ge långsiktiga besked. År efter år går utan att vi ser ökade studieresultat. Skolan i Karlskrona är på väg åt fel håll. Vi tycker att kommunen behöver gasa vad gäller
satsningar på för- och grundskolan. Regeringens företrädare påtalar i princip vmje vecka att
Sverige har urstark ekonomi, ja kanske till och med en av världens starkaste statsfinanser.
Självklart har vi råd med en bättre skola i Karlskrona. Det handlar enbart om politisk vilja.

Skolans ekonomiska prnblem är hela kommunens problem
Vi anser att skolans ekonomiska problem är hela kommunens problem. Det är uppenbati att
femklöverns budget för skolan 2012 är otillräcklig. Barn- och ungdomsnämnden vill därför
uppmärksanuna kommunstyrelsen på att tilldelad ekonomisk budgetram 2012 är otillräcklig
för att kunna följa skollagen. Som stöd för detta påstående hänvisas till rektorsgruppen som
vid flera tillfällen påtalat för nämnden att nuvarande nivå på elevbidraget inte är förenlig med
uppdraget som är givit i skollagen samt den av rektorerna nyligen framtagna konsekvensbeskrivningen.
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Nämnden beslutade om sänkt elevbidrag sista kvatialet 2011 pga befarat underskott. I förslaget till internbudget kommer reduceringen av elevbidraget att bestå under första halvåret
2012. Förvaltningen skriver själva i förslaget till internbudget;

"Det fortsatt lägre elevbidraget förforsta halvåret 2012 innebär en stor ansträngning for
verksamheter som redan idag har en prekär ekonomisk situation, det gällerfi'anlför allt små
enheter. Förvaltningen vill varna for att nivån på elevbidraget måste hållas på samma nivå
eller i värstaft1ll sänkas ytterligare omforeslagna organisations.förändringar inte kan
genonlföras som planerat"
Skolans organisation måste bearbetas med kommunledningsperspektivet för ögonen. Det kan
aldrig bli en fråga enbmi för barn- och ungdomsnämnden. Det är inte acceptabelt att gång
efter gång lägga förslag på skolnedläggningar som slutligen ändå hamnar i papperskorgen.
Vid vmje tillfälle av oro kring skolorganisationen ökar antalet ansökningar till de fristående
skolorna. Dessutom urholkas förtroendet för politiker och tjänstemän. Det krävs långsiktighet
och trovärdighet. Ambitionen måste vara att hitta en bred politisk samsyn på skolans organisation i vår kommun.
Barn- och ungdomsnämndens nuvarande läge kan inte betraktas som en normalsituation där
nämnden på egen hand ska hantera ekonomi och skolorganisation. Barn- och ungdomsnämnden vill därför få möjlighet att tillsanunans med kol1llllunstyrelsen diskutera och hitta lösningar på nedanstående punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad vill vi med skolan i Karlskrona? Höjda ambitioner och bättre kvalitet
Vilka resurser behövs? Omprioriteringar/skattesjustering
Elevbidraget måste återställas och på sikt höjas
Skolans organisation
Barnperspektivet
Hela kommunens ska leva och utvecklas
Långsiktighet
Bred politisk samsyn

Alla skolor i Karlskrona ska vara bra skolor, och alla barn och ungdomar i kol1llllunen ska få
en god och likvärdig utbildning. Skolan måste ha tillräckliga resurser och god tillgång på välutbildade lärare och skolledare. Detta kräver långsiktighet och ansvarstagande.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialdemokraterna och vänsterpatiiet barn- och ungdomsnälllllden

Ändringsattsats
att

föreslå konununfullmäktige riva upp beslutet om lokalt vårdnadsbidrag

att

behålla nuvarande antal öppna förskolor med befintlig omfattning av verksamheten

att

de delar i förslaget till internbudget som berör skolorganisationen är en fråga
som måste hanteras, i sin helhet, tillsammans med kommunstyrelsen, andra berörda nänu1der och involvera elever, föräldrar samt personal
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Tilläggsattsatser
att

snarast överlämna denna skrivelse samt den nyligen framtagna konsekvensbeskrivningen till kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg

att

påtala för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att tilldelad budgetram inte
är tillräcklig för att upprätthålla kvaliteten i för- och grundskolan och leva upp
till skollagen

att

begära företräde hos kommunstyrelsen för att tillsammans hitta lösningar på
följande punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad vill vi med skolan i Karlskrona? Höjda ambitioner och bättre kvalitet
Vilka resurser behövs? Omprioriteringa!'lskattesjustering
Elevbidraget måste återställas och på sikt höjas
Skolans organisation
Barnperspektivet
Hela kommunens ska leva och utvecklas
Långsiktighet
Bred politisk samsyn
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Centerpartiets förslag till internbudget 201112 20
Med en oförändrad ram för Barn och Ungdomsnämnden för 2012 krävs ett antal åtgärder
för att åstadkomma en budget i balans som samtidigt inte helt utraderar kommunal
verksamhet I delar av landsbygden. Centerpartiet anser att det går att åstadkomma en
balanserad budget utan att aweckla skolorna I Strömsberg och Skrävle. Processen att lägga
en balanserad budget hade varit enklare om det gjorts en översyn av hela nämndens
verksamhet vid samma beslutstillfälle. Nu föreligger inte den möjligheten och vårt
budgetförslag är I mesta möjliga mån lagt med den förutsättn lng som gäller med översyn av
verksamheten vid flera olika tillfällen. Vi beklagar det.

Vårdnadsbidrag
Vi utgår ifrån att ett vårdnadsbidrag rätt paketerat kan vara kostnadssänkande i
förskoleverksamheten som helhet. Då vill vi se att den möjligheten i första hand inte
används några månader för att ge en längre sammanhängande semester utan att ett minsta
uttag ska vara minst sex månader. Då ges möjligheten att vara hemma lite längre i anslutning
till föräldraledighet. Räknar man som exempel med att 25 barn börjar förskolan ett halvår
senare än man annars skulle ha gjort så uppstår en besparingseffekt på cirka 500 tkr.

Översyn av matkostnader m m
Elasticiteten i samarbetet med serviceförvaltningen skulle kunna vara avgjort större inte
minst så att det blir ett tydligare samband mellan behov/beställning av portioner och vad
nämnden får betala för. Därför vill vi ge BUN möjligheten att pressa dagsportionskostnaden
med 5 kr/elev och dag. På 5467 elever och 178 dagar skulle det ge en kostnadsminskning på
4.500 tkr. Hur Serviceförvaltningen agerar för att genomföra är närmast upp till dem.
Hur gärna vi än ser att maten tillagas så nära eleverna som möjligt så är det trots allt bättre
med mat lagad av råvaror i något/några färre kök än med fler kök och med hel och
halvfabrikat.
I det budgetläge som råder ser vi Inte heller att det är möjligt med nya eller utökade
åtaganden som utökat stöd till nyanlända på 800 tkr. Att man inte inrättar tjänsten som
lokalsamordnare/kommunikatör på 500 tkr

Det finns andra saker som behöver ses över och så långt möjligt samordnas. Det gäller i
första hand lokalsamverkan med landstinget eller annan skattefinansierad verksamhet.
Det kan gälla fritids där det förekommer både kommunalt och alternativt fritids i ett mindre
samhälle. Det kan också gälla samverkan mellan förskola i kommunal regi och alternativ regi
i område med begränsat antal barn.
Centerpartiet saknar i dagsläget också helhetsperspektivet där nämndens verksamhet I
tätorten ses över. Detta inte minst därför att den stora avgången till friskolor finns i och runt
Karlskrona. Det hade gett andra och mer flexibla förutsättningar om hela paketet hade
hanterats vid ett och samma tillfälle.
Med de förändringar som finns i den nya läroplanen finns det starka skäl till att ompröva
inriktningsbeslutet om att årskurs sex ska gå på högstadieskola.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi barn och Ungdomsnämnden besluta

Att vårdnadsbidrag införs på ett sätt som undviker att det kan bli kostnadshöjande
Att förvaltningen ges i uppdrag att förhandla ned matkostnader enligt ovan
Att utökat åtagande för nyanlända inte genomförs
Att tjänsten som lokalsamordnare/ kommunikatör inte tillsätts
Att glesbygdsstödet inte avvecklas
Att skolorna i Strömsberg och Skrävle behålls
Att inriktningsbeslutet om flytt av sjätteklassare omprövas

Därtill som tilläggsförslag

Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten till samverkan mellan egen och annan
skattefinansierad verksamhet enligt ovan

Bilaga 3
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Sverigedemokraternas förslag till internbudget 2012.
Detta är vårt kompromissförslag som är ett alternativ till det undermåliga underlag
som ligger till grund för internbudgeten. Är dock fullt medvetna om att BUN
behöver en internbudget inför nästa år. Det vi vänder oss emot är även att ingen
har redogjort för SALSA enligt Stockholmsmodellen. Vi har sökt och inte hittat
detta någonstans. Att SALSA skall omarbetas är en självklarhet när även skolverket
menar på att träffsäkerheten är låg. Att omfördela ca 10 mkr till verksamheten
genom att förstärka elevbidraget borde vara en självklarhet då ALLA får ta del av
resurserna. Detta kan även innebära att måluppfyllnaden ökar på skolor som inte
tidigare fått ta del av SALSA. Sedan bör en politisk grupp tillsättas vars mål är att
arbeta fram en långsiktig kvalitetsplan för skolorna i Karlskrona kommun. Allt för
att slippa långdragna processer där barn och föräldrar oroas mycket helt i onödan
pga av att politiken och föivaltningen inte har hanterat sitt uppdrag på ett
tillfredställande sätt.
Därför yrkar
Sverigedemokraterna på följande motförslag till internbudget i BUN.
att godkänna internbudget och verksamhetsplan för 2012
att verksamheten i Strömsberg och Skrävle lyfts till Kommunfulhnäktige för beslut.
att återställa elevbidraget per den 1/1 2012 genom att söka 6 mkr ur kvalitets &
välfärdsrese1ven i KS. Samt att BUN tillför 6 mkr genom exempelvis 4,5 mkr ur
BUN:s rese1v samt 1,5 mkr från satsningen på nyanlända och modersmål.
Denna satsning är arunärkningsvärd då övriga verksamheter skall spara så bör ingen
ökad satsning på denna verksamhet göras.
att öppna upp inriktningsbeslutet ang. Sturkö skola och utreda detta under våren
2012
att omfördela 10 mkr av SALSA-potten till verksamheten genom att förstärka
elevbidraget. Samt att återstående 19 mkr fördelas enligt den nya SALSA-modellen.
Sverigedemo d aterna gen m Ola Svensson

Sverigedemokrntema I Box 258 I 371 24 Karlskrona I Tel & fax: 0455-151 33
E-post: blekinge@sverigedemokrnte rna.se I Hemsida: www.sverigeclemokrntcma.sc
Organisationsnummcr: 83500 1-3 168 I Bankgiro: 5085-1922
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 25 januari 2012
§1

Aktuell information
- Kvalitets- och kostnadsjämförelse Grundskolan 2011,
rapport från nätverket 3KV
- Prognos måluppfyllelse höstterminen 2011
- Redovisning av betyg höstterminen 2011
- Säljö Barnkoloni
- Uppföljning attitydundersökning förskolan
- Returnering av arbetsmiljöuppgifter förskolechefer/rektorer

§2

Medborgarförslag – Skärgårdsbidrag Aspö

§3

Motion om frukost i skolan

§4

Motion om skola utan hemläxor

§5

Utveckling av Jändelskolan och Jändel kunskapscentrum

§6

Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt

§7

Meddelanden

§8

Kurser och konferenser

§9

Övrigt

25 januari 2012

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 25 januari 2012 kl 08.30 – 12.15

Beslutande 1:e v ordf
2:e v ordf

Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
t o m del av föredragning kl. 09.40
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Eva-Britt Dahlström (S)
Emina Cejvan (M)
Gabriel Böck (M)
Eva Franksson Colliander (C)
Ersättare
Richard Lundqvist (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Eva Henningsson (S)
Christopher Larsson (SD)
Eva Franksson Colliander (C)
Anders Lundberg (MP)

t o m del av föredraging kl. 10.00

fr o m del av föredraging kl. 10.00

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Dahl, verksamhetschef
Peter Arkeklint, controller
Gunilla Ingestad, kvalitetssamordnare
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Inbjuden

Åke Karlsson, kommunledningsförvaltningen

Övriga

Marie Petersson, Vision
Mats Viebke, Vision
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Utses att justera Peter Christensen (FP)
Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen
den 30 januari 2012/onsdagen den 1 februari 2012

Justerade paragrafer §§ 1-9
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 25 januari 2012
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den
1 februari 2012.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

25 januari 2012

Akten
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BUN.2012.26.106

§1
Aktuell information
1. Kvalitets- och kostnadsjämförelse Grundskolan 2011,
rapport från nätverket 3KV
Åke Karlsson, budgetchef på kommunledningsförvaltningen, presenterar
rapporten som gjorts av nätverket 3KV gällande kvalitets- och kostnadsjämförelse för grundskolan 2011.
Kommunstyrelsen fastställde den 8 juni 2010 (§144) en beskriven ny
arbetsmodell för framtida kvalitets- och kostnadsjämförelser mellan våra
fem 3KHV-kommuner, som ett komplement till facknämndernas/
förvaltningarnas eget jämförelsearbete. Halmstad kommun hoppade
i ett sent skede av detta samarbetsprojekt, men kommunen kommer ändå
att finnas med som referensvärde i de redovisade statistiksammanställningarna. Deltagande kommuner är: Kalmar, Kristianstad, Karlskrona
och Växjö.
Kommunerna arbetar tillsammans för att ta fram olika kvalitetsmått.
Varje kommun jämför sedan sin kommun gentemot de övriga
kommunerna som deltar.
Beskrivningarna i rapporten har stämts av med representanter för
barn- och ungdomsförvaltningen. Rapporten visar på tämligen stora
skillnader mellan kommunerna när det gäller såväl uppbyggnad och
organisation som (främst) uppnådda resultat.
Rapporten grundar sig på siffror från 2009 och 2010.
Meningen är att man tar fram en ny rapport vart annat år.
Informationen tas till protokollet.
_______________

25 januari 2012
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§ 1 forts
Aktuell information
2. Prognos måluppfyllelse höstterminen 2011
Enheterna lämnar in prognoser för måluppfyllelse, godkänt i samtliga
ämnen, för åk 3, åk 5, åk 8 och åk 9.
Verksamhetschef Mats Dahl redovisar resultatet av prognosen.
Det är första året, andra redovisningen, som denna prognos görs.
Informationen tas till protokollet.
_____________

25 januari 2012
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§ 1 forts
Aktuell information
2. Redovisning av betyg höstterminen 2011
Kvalitetssamordnare Gunilla Ingestad redovisar betygen för höstterminen
2011.
Årets åk 9 är den sista årskursen som får betyg enligt den gamla betygsskalan.
Gunilla visar betygsresultaten med olika mätvärden samt berättar om
vilka olika analysverktyg som används för att analysera resultaten.
Höstterminen 2011 hade 20 % av åk 9-eleverna i kommunala skolor inte
godkänt i alla ämnen och siffran för fristående skola är 7 %. Kommunen
som helhet landar på 16 %.
Informationen tas till protokollet.
_____________

25 januari 2012
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BUN.2009.117.629

§ 1 forts
Aktuell information
3. Säljö Barnkoloni
Cajam har inkommit med en verksamhetsberättelse för barnkoloniverksamheten på Säljö sommaren 2011.
Avtalet med Cajam går ut den 30 september 2012. Idrotts- och fritidsnämnden är intresserad av att ta över ansvaret för koloniverksamheten.
Lokalerna ägs av Majblommans lokalkommitté i Karlskrona.
Karlskrona kommun betalar inte någon hyra för lokalerna, men betalar
del av underhållet av fastigheterna. Avtalet mellan Majblomman och
Karlskrona kommun, barn- och ungdomsförvaltningen går ut den 31
december 2012 (option 10 år). Förslag finns att avtalet istället skrivs
mellan Majblomman och Karlskrona kommuns tekniska förvaltningen.
Barn- och ungdomsnämnden är överens om att koloniverksamheten
är en bra verksamhet. Det är viktigt att verksamheten fortsätter.
Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med att idrotts- och fritidsnämnden får ta över verksamheten Säljö Barnkoloni och att ett nytt
anbud kommer till stånd.
Informationen tas till protokollet.
_____________

25 januari 2012

Akten
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BUN.2011.273.619

§ 1 forts
Aktuell information
4. Uppföljning attitydundersökning förskolan
Verksamhetschef för förskolan, Solvig Ohlsson redogör för de två punkter
som nämnden förra året gav förvaltningen i uppdrag att följa upp vad
gäller attitydundersökningen i förskolan. Attitydundersökningen genomfördes våren 2011.
1. Innan augusti månads utgång ska förskolecheferna till
verksamhetschefen redovisa att varje förskola har en
likabehandlingsplan samt hur föräldrarna skall informeras om
densamma.
Samtliga enheter har likabehandlingsplaner.
Föräldrarna får information om denna plan på några av följande sätt:
Vid inskolningssamtal, vid höstens första föräldramöte, på föräldrarådet,
via förskolans hemsida, på informationsblad till föräldrarna, via skolportalen, planen hänger på anslagstavlan och dialog förs med
föräldrarna vid utvecklingssamtalen.
Några förskolor erbjuder föräldrarna att delta vid framtagandet av
planen och den delas ut till de föräldrar önskar det.
2. Förskolecheferna skall till verksamhetschefen senast oktober månads
utgång 2011, redovisa hur de planerar att organisera de samråd med
föräldrarna som skollagen föreskriver för förskolan
Arbetet med att hitta former för detta pågår.
Det ser olika ut på olika områden, bland annat önskar föräldrar
att det finns möjlighet för ”it-kommunikation” via SMS och e-post.
På en del förskolor finns föräldraråd/samverkansråd/föräldrarforum,
föräldrarmöten (utveckling av innehållet pågår), vid inskolning,
placeringssamtal/uppföljningssamtal, vid utvecklingssamtal, olika
föräldraaktiviteter till exempel grillkvällar, lucia, julpyssel och fixardagar
är andra tillfällen för samråd. Brevlådor för att lämna synpunkter och
önskemål finns på flera förskolor, information och dokumentation
lämnas kontinuerligt. Men viktigast av allt är den dagliga kontakten.
Informationen tas till protokollet.
_____________

25 januari 2012
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§ 1 forts
Aktuell information
6. Returnering av arbetsmiljöuppgifter förskolechefer/rektorer
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att förskolechefer och rektorer
diskuterar att returnera arbetsmiljöuppgifter då de känner att de inte
kan ansvara för arbetsmiljön. Med internbudgeten som beslutades den
20 december 2011 känner många att arbetsmiljön inte går att säkerställas.
Cheferna lämnar då vidare arbetsmiljöuppgifter till sin verksamhetschef som i
sin tur lämnar vidare till förvaltningschefen. Förvaltningschefen returnerar
vidare till barn- och ungdomsnämnden.
Var och en får returnera sina arbetsmiljöuppgifter utifrån ett individuellt
ställningstagande. I dagsläget har en förskolechef lämnat över uppgifterna.
Förskolecheferna/rektorerna driver verksamheten som vanligt även om de
överlämnat vissa uppgifter.
Barn- och ungdomsnämnden ser allvarligt på det som händer.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram mer information.
Ordförande kommer att sätta sig in i situationen och återkommer snarast
med vidare information om och hur nämnden kan eller ska agera.
Informationen tas till protokollet.
_____________

25 januari 2012 10

Kommunfullmäktige
Berörd rektor
M Persson
P Arkeklint
Akten
§2
Medborgarförslag – Skärgårdsbidrag Aspö

BUN.2011.293.609

Medborgarförslaget lyfter frågan om att ett skärgårdsbidrag ska betalas ut till
Aspö skola för att kompensera för dess litenhet och brist på fulltaligt
elevunderlag; och att kommunstyrelsen beviljar ett sådant stöd i syfte att
värna, stödja och bevara en levande skärgård.
Medborgarförslaget motiveras med att Aspö skola har ett unikt läge utan bro,
och att den därmed inte kan liknas vid någon annan av kommunens
grundskolor.
Det är förslagsställarens uppfattning att skärgårdsbidraget inte ska belasta
barn- och ungdomsnämndens budget; att det permanentas under
kommunstyrelsens ansvar.
Barn- och ungdomsförvaltningen finner medborgarförslaget välmotiverat och
genomtänkt i sitt resonemang om Aspö skolas unika situation, där även
förskola och fritidshem måste inbegripas; också var gränsen går för nämndens
ansvar i förhållande till önskan om en levande skärgård. Det är förvaltningens
uppfattning att medborgarförslaget ska tillstyrkas.
Ett beslut om skärgårdsbidrag för Aspö förskola och skola/fritidshem innebär i
ekonomiska termer att Aspö förskola och skola/fritidshem först tilldelas budget
av BUN i form av platsbidrag/elevpeng i förhållande till aktuellt antal
barn/elever på årsbasis. Volymen och därmed platsbidrag/elevpeng räcker
dock inte för att verksamheten ska klara sitt uppdrag. Den ytterligare kostnad
det innebär att driva verksamheten (=pedagogtjänst för elevgruppering och
ämneskompetens) utgår således i form av ett skärgårdsstöd; summan regleras
på årsbasis utifrån den volymkostnad som framgår av beslutad internbudget
för barn- och ungdomsnämnden. En mycket preliminär siffra att förhålla sig till
är att kommunstyrelsen avsätter 600 tkr/år för skärgårdsstöd till Aspös
skolverksamhet. (Färre barn/elever = högre kostnad och tvärtom.)
Tjänstemannaförslag
Förvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att tillstyrka medborgarförslaget om skärgårdsbidrag till Aspö skola.
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Yrkanden
Emma Stjernlöf (M) yrkar på återremiss då det är angeläget att pengar
som tillförs förvaltningen används där de utifrån ett pedagogiskt perspektiv
behövs bäst.
Patrik Hansson (S) yrkar på bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Emma
Stjernlöfs återremiss och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller
Emmas återremiss.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som bifaller Emma Stjernlöfs återremiss röstar ja och den som bifaller
tjänstemannaförslaget röstar nej.
Följande röstar ja: Nicklas Platow (M), Emma Stjernlöf (M), Eva Ottosson (M),
Ola Svensson (SD), Peter Christensen (FP), Thomas Brindefalk (KD),
Emina Cejvan (M), Gabriel Böck (M) och Eva Franksson Colliander (C).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S),
Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V)
och Eva-Britt Dahlström (S).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 9 ja-röster och 6 nej-röster
att återremittera ärendet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att återremittera ärendet.
_____________
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Kommunfullmäktige
M Dahl
Akten

BUN.2011.397.622

§3
Motion om frukost i skolan
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden har av KF fått i uppdrag att utreda möjligheten
att införa frukost på en eller flera skolor.
Den enskildes hälso- och motionsvanor har stor betydelse både för livskvalitet
och arbetsresultat. För elever i grundskolan är matvanor och kostintag väldigt
viktiga för den enskildes välbefinnande. Skolan har under många år erbjudit
gratis skollunch, som skall motsvara en tredjedel av det dagliga
näringsbehovet. Detta är ett obligatoriskt åtagande för skolan, som är reglerat i
Skollagen.
Utredning
Under senare år har kraven på att forskningsbasera skolans verksamhet ökat.
I den nya skollagen betonas också samspelet mellan vetenskap och
erfarenhet för utveckling av verksamheten. Samspelet mellan forskning och
det som pågår i skolornas vardag, är dock långt ifrån självklart, linjärt eller
enkelt. Detta gäller även frågan om studieresultat i relation till t.ex. den
enskildes frukost- och kostvanor.
Forskning om elevernas studieresultat i relation till kostpåverkan visar på en
försumbar korrelation, enligt den senaste forskningsrapporten ”Synligt lärande”
av John Hattie, som publicerats av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting,
2011.
Skolorna i Karlskrona har dock under flera år arbetat med lösningar för att
stötta eleverna och deras frukostvanor.
För resultaten i denna utredning har verksamheterna fått besvara följande
frågor:
1. Finns någon möjlighet till skolfrukost för eleverna i Din verksamhet?
2. Hur ser behovet av införande av skolfrukost ut på Din skola?
Svaren från verksamheterna ger en entydig bild på båda frågeställningarna.
1. Eleverna erbjuds olika möjligheter till en enkel frukost eller förstärkning av
sin frukost.
Det sker genom att eleverna i de lägre åren, som har tid på fritidshemmet,
erbjuds frukost där eller att man kan erbjuda frukost i de fall skolan har en
elevcafeteria, eller att man kan köpa frukost i skolans matsal på morgonen.
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Ingen skola erbjuder helt kostnadsfri frukost. Man tar ut en avgift
motsvarande självkostnadspris eller en starkt subventionerad avgift.
Avgiften är vanligen mellan 5 – 10 kronor per tillfälle.
2. På frågan om behovet av införande av en kostnadsfri skolfrukost, är svaret
också entydigt.
Det skulle från skolornas sida finnas möjligheter att införa detta, om det
så beslutas, men det finns då två viktiga förutsättningar:
• Serviceförvaltningens personal måste stå för de personella insatserna.
• Intäkterna till verksamheten måste då ökas motsvarande den
kostnadsökning som det innebär att erbjuda eleverna skolfrukost.
Tjänstemannaförslag
Eftersom verksamheterna redan idag kan erbjuda möjligheter för enskilda
elever att kunna inta frukost i skolan, genom fritidshemmet eller genom lokala
lösningar i stor utsträckning, och med anledning av den ansträngda
ekonomiska situationen som gäller för Barn- och Ungdomsförvaltningen,
föreslås Kommunfullmäktige:
att anse motionen om att vidare utreda frågan om skolfrukost vara besvarad.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar på återremiss då svaret inte arbetats fram
tillsammans med serviceförvaltningen.
Åsa Gyberg-Karlsson (V) yrkar på återremiss då svaret inte fokusera på de
äldre barnen.
Emma Stjernlöf (M) yrkar på bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet ska återremitteras och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar
att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som bifaller Emma Stjernlöfs bifall röstar ja och den som bifaller Patrik
Hanssons och Åsa Gyberg Karlssons återremiss röstar nej.
Följande röstar ja: Nicklas Platow (M), Emma Stjernlöf (M), Eva Ottosson (M),
Peter Christensen (FP), Thomas Brindefalk (KD), Emina Cejvan (M), Gabriel
Böck (M) och Eva Franksson Colliander (C).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S),
Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S) Ola Svensson (SD) ,
Åsa Gyberg Karlsson (V) och Eva-Britt Dahlström (S).
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Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 7 nej-röster
att ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och finner att
barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen om att vidare utreda frågan om skolfrukost vara besvarad.
____________
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Kommunfullmäktige
M Dahl
Akten

BUN.2011.398.610

§4
Motion om skola utan hemläxor
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden har av KF fått i uppdrag att utreda möjligheten
att införa en skola utan hemläxor.
Skolan har av tradition haft hemläxor som en del av de arbetsmetoder som har
sitt syfte att utveckla elevernas kunskaper och färdigheter.
Hemläxornas betydelse för elevernas utveckling har under årens lopp
diskuterats och förslag om försök med läxfri undervisning har nu och då
förekommit i debatten.
Motionen om skola utan hemläxor, ställer frågan, varför får eleverna
hemläxor?
Skollagen anger, i 10 kap. 2 §, om utbildningens syfte, följande uppdrag:
• Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla
elevernas förmåga att tillägna sig dessa.
• Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt
förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt
utbildning.
• Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge
en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Lärarna i Karlskronas skolor anger, som svar vid frågan om vad som gäller vid
läxuppgifter, att läxor ges i en balanserad omfattning och att frågan om varför
läxor ges, diskuteras, och att man försöker hålla sig till gemensamma principer
på skolan, för hur läxor ges och vilka syften dessa har.
Skolorna anger följande förhållningssätt:
• Pedagogerna är noggranna i sitt sätt att ge läxor.
• De tänker på vilka syften de har och på att läxorna inte får bli för
tidskrävande.
• Läxorna ges med god framförhållning.
• Läxor skall repetera och befästa tidigare inlärning.
• Läxor ska inte vara en ”förlängd skoldag”, med att göra det man inte
”hunnit med.”
• Läxor ges med följande syften;
att tränas i att ta eget ansvar,
att få fler inlärningstillfällen/träningstillfällen,
att föräldrar får större insyn i vad vi gör.
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att föräldrarna ges möjlighet att vara delaktiga i sitt barns utveckling.
att förbereda för framtida studier.
• Läxor ges oftast i läsning, matematik, rättstavning och engelska.
• Många skolor anger att man också erbjuder läxhjälp under skoltid.
Tjänstemannaförslag
Med anledning av Skollagens reglering av huvudmannens ansvar för
utbildningen och regleringen av rektors ansvar för det pedagogiska arbetet vid
skolenheten, föreslås Kommunfullmäktige därför besluta:
att motionen om en läxfri skola i Karlskrona kommun avslås.
Yrkanden
Helen Gustafsson (S) yrkar återremiss för vidare utredning.
Thomas Brindefalk Knutsson (KD ) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Ola Svensson (SD) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet ska återremitteras och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar
att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som bifaller Thomas Brindefalk Knutssons och Ola Svenssons bifall röstar
ja och den som bifaller Helen Gustafssons återremiss röstar nej.
Följande röstar ja: Nicklas Platow (M), Emma Stjernlöf (M), Eva Ottosson (M),
Ola Svensson (SD), Peter Christensen (FP), Thomas Brindefalk (KD), Emina
Cejvan (M), Gabriel Böck (M) och Eva Franksson Colliander (C).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S),
Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S) Åsa Gyberg Karlsson (V) och
Eva-Britt Dahlström (S).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 9 ja-röster och 6 nej-röster
att ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och finner att
barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla förslaget.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
att motionen om en läxfri skola i Karlskrona kommun avslås.
_______________
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Tekniska nämnden
BUN.2011.506.291
M Persson
M Dahl
Berörda rektorer
Akten
§5
Utveckling av Jändelskolan och Jändel kunskapscetrum
Bakgrund
Jändelskolan 3-5 har undervisning och fritidshemsverksamhet kl. 06.00 – ca
18.00 varje skoldag. Inför läsåret 2012/2013 ökar antalet elever och de
trångboddhet har uppstått i samband med inflyttningen av Jämjö fritidsklubb i
lokalerna.
Idag arbetar skolan med elevgrupper från 18 till 24 elever. De närmaste åren
kommer antalet av elever att öka.
Jändelskolan 3-5
Läsår/årskurs
11/12
46
3
39
4
49
5
134
Summa

12/13
60
47
39
146

13/14
54
60
47
161

14/15
40
54
60
154

15/16
34
40
54
128

Elever läsåret 11/12 anger faktiskt antal på skolan 2011-09-15 (exkl. friskolor).
Elever som är på friskolor eller andra skolor men tillhör Jändelskolan 3-5 är
inte medräknade.
Förslag
Läsåret 2012/2013 klarar inte nuvarande skolenhet att bära den ökning av
elever från Jämjö Kyrkskola som kommer. Förslaget innebär en utvidgning och
anpassning av befintlig byggnad så att ytterligare undervisningslokaler om ca
200 kvm skapas. Behovet av idrottslokaler, slöjd- och musiksalar tillgodoses
inom befintliga lokaler.
Utifrån beslut i BUN 23 november 2011 § 139 om att utveckla Jändelskolan
till ett kunskapscentrum behöver ytterligare lokaler tillskapas. Planeringen av
ett kunskapscentrum bör utgå ifrån av BUN fastställda principer vid ny- och
tillbyggnad, d.v.s skapa stor flexibilitet i användning av lokalerna. Lokalerna
utformas för att såväl förskola som skola ska kunna nyttja lokalerna.En
noggrann bedömning av ett ökat behov kring mat, special- och idrottslokaler
tas med i en förstudie.
Ekonomi
Kostnaden för att utvidga Jändelskolan 3-5 uppskattas till 4,4 Mkr. Det innebär
en hyresökning 0,4 Mkr per år. Det är viktigt att projekteringsarbetet kan
påbörjas omgående.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslås besluta
att hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att
projektera utbyggnad av nuvarande byggnad för Jändel 3-5 inför läsåret
2012/2013
att hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att
genomföra en förstudie för etablering av ett kunskapscentrum i anslutning
till och på Jändelskolans tomt (Hammarby 14:1, 2:35).
Yrkanden
Peter Chistensen (FP) yrkar på ett tillägg i att-sats 2:
att under förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut om avveckling av
Jämjö Kyrkskola hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska
förvaltningen att genomföra en förstudie för etablering av ett kunskapscentrum i anslutning till och på Jändelskolans tomt (Hammarby 14:1, 2:35).
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Peter Christensens tilläggsyrkande och
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tillägget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att
projektera utbyggnad av nuvarande byggnad för Jändel 3-5 inför läsåret
2012/2013
att under förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut om avveckling av
Jämjö Kyrkskola hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska
förvaltningen att genomföra en förstudie för etablering av ett kunskapscentrum i anslutning till och på Jändelskolans tomt (Hammarby 14:1,
2:35).
___________
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§6
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
Dnr

Ärendemening

BUN.
2011.379S.606

AU-beslut 120112 § 2

Skolområde/avdelning
och delegat
BUN:s arbetsutskott

Protokoll från
centrala samv.gr

Barn- och ungdomskontoret

Protokoll från
MBL § 11

Barn- och ungdomskontoret

Protokoll från
MBL § 11

Barn- och ungdomskontoret

BUN.
2006.102.214

Yttrande i planärende, Wattrang 21,
Länsstyrelsen

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN.
2007.542.0

Dispens från
gällande regler
och tillämpningsföreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN.
2011.431S.606

Dispens från
gällande regler och
tillämpnings-föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN.
2011.537S.606

Dispens från gällande
regler och tillämpningsföreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegationsärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
____________
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§7
Meddelanden
Kommunstyrelsen

BUN.2012.27.041
§4
Principer för internprissättning och
finansieringsprinciper vid försäljning av
måltider och livsmedel 2012

Kommunstyrelsen

BUN.2012.28.024
§8
Erbjudande om löneväxling

Kommunstyrelsen

BUN.2009.89.820
§ 11
Ansökan om projekteringstillstånd för
ombyggnad av Holmsjö skola

Kommunstyrelsen

BUN.2011.536.291
§ 12
Ansökan om projekteringstillstånd för
utbyggnad av Nättrabyskolan

Kommunstyrelsen

BUN.2012.26.106
§ 14
Rapport om kvalitets- och kostnadsjämförelser
inom grundskolan 2011

Kommunfullmäktige

BUN.2010.517.042
§ 228
Uppföljning per den 31 oktober för hela
Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

BUN.2011.51.003
§ 229
Revidering av barn- och ungdomsnämndens
reglemente

Kommunfullmäktige

BUN.2010.517.042
§ 233
Förslag på ändring av verksamhetsmålet
”antalet jobb ska öka”
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Kommunfullmäktige

BUN.2011.540.370
§ 234
Energi – och Klimatprogram Karlskrona
kommun 2011-2020

Kommunfullmäktige

BUN.2011.209.610
§ 245
Svar på motion om drogtester i skolan

Kommunfullmäktige

BUN.2011.277.610
§ 272
Svar på motion om införande av föräldra.
information om skolk via sms i Karlskrona
kommuns skolor

Tekniska nämnden

BUN.2011.535.216
§ 160
Uppdragsbeskrivning för lokalplaneringsgruppen

Tekniska nämnden

BUN.2011.536.291
§ 162
Ansökan om projekteringstillstånd för
utbyggnad av Nättrabyskolan

Samhällsbyggnads-.
förvaltningen

BUN.2012.31.290
Ang förskoleverksamhet Hammarby 5:139

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BUN.2011.384.290
Anmälan angående förskoleverksamhet
Hästö Medborgarhus

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.406.619
Föreläggande angående laglighetsprövning
enligt kommunallagen samt överklagan

Skolverket

BUN.2011.351.047
Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2012

Skolverket

Beslutsmeddelande; Statsbidrag Förskolelyftet
höstterminen 2011
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Skolinspektionen

BUN.2011.75S.606
Beslut; Uppföljning av Skolinspektionens
beslut angående skolsituationen för en före
detta elev vid Nättrabyskolan i Karlskrona
kommun

t) Arbetsmiljöverket

BUN.2011.364.026
Beslut; Avskrivning av ärende

u) Räddningstjänsten
Östra Blekinge

BUN.2011.532.291
Tillsynsprotokoll; Lyckebyskolan

v) Räddningstjänsten
Östra Blekinge

BUN.2012.21.291
Tillsynsprotokoll; Hasslö skola bygg 4
matsal förskola

x) Från personal, föräldrar
och organisationer

BUN.2011.406.619
Inkomna synpunkter gällande Bättre skola
2012.

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

25 januari 2012 24

§8
Kurser och konferenser
Inga nya kurser eller konferenser.
____________
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§9
Övrigt
Portal för förtroendevalda
Helen Gustafsson (S) efterlyser en portal på Karlskrona kommuns hemsida
för förtroendevalda där information och handlingar läggs ut.
_________

29 februari 2012

1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 29 februari 2012
§ 10 Aktuell information
- Redovisning av medarbetarenkäten 2011
- Nya rapporter - introduktion
§ 11 Verksamhetsberättelse med bokslut 2011
§ 12 Fullgörande av skolplikten på annat sätt än vad som sägs i
skollagen
§ 13 Svar på rapport – Granskning av skolornas arbete mot kränkande
behandling
§ 14 Svar på rapport – Granskning av skolornas stöd till elever som ligger
i riskzonen att inte få fullständiga betyd
§ 15 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
§ 16 Meddelanden
§ 17 Kurser och konferenser
§ 18 Övrigt

29 februari 2012

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 29 februari 2012 kl 08.30 –10.30

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Bo Svensson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Peter Christensen (FP)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Eva-Britt Dahlström (S)
Richard Lundqvist (S)
Eva Franksson Colliander (C)
Ersättare
Shirin Sahebjamee (S)
Eva Henningsson (S)
Emina Cejvan (M)
Gabriel Böck (M)
Magnus Johansson (M)
Anders Lundberg (MP)
Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Dahl, verksamhetschef
Peter Arkeklint, controller
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Övriga

Marie Petersson, Vision
Mats Viebke, Vision

§ 10
§ 10

2

29 februari 2012

3

Utses att justera Jeanette Pettersson (S)
Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli fredagen
den 2 mars 2012

Justerade paragrafer §§ 10-18
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 29 februari 2012
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den
2 mars 2012.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

29 februari 2012

Akten
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BUN.2012.73.026

§ 10
Aktuell information
1. Redovisning av medarbetarenkäten 2011
Lena Dehlin, personalspecialist, redogör för resultatet av 2011års
medarbetarenkät. Undersökningen görs vartannat år och omfattar alla
verksamheter i Karlskrona kommun.
Förvaltningens svarsfrekvens på enkäten var 2011 55 % att jämföra med
2009 då svarsfrekvensen var 71%.
Lena redovisar en sammanställning, där frågorna indelats i följande
grupper:
Min arbetssituation
Arbetsledning
Trygghet och trivsel
Arbetsbelastning
Organisation
Hälsa och välbefinnande
samt ett antal ja och nej frågor.
Redovisningen visar resultatet av hela barn- och ungdomsförvaltningens
svar samt förskolechefer och rektorer var för sig.
Alla verksamheter i barn- och ungdomsförvaltningen har fått sammanställning för sin arbetsplats.
De frågor som förvaltningen generellt måste arbeta mer med är bland
annat arbetsbelastningen, medarbetarsamtal samt hälsa och
välbefinnande.
Informationen tas till protokollet.
_______________

29 februari 2012

§ 10 forts
Aktuell information
2. Nya rapporter – introduktion
Skolverket har skickat ut två nya rapporter:
1. Kommunalt huvudmannaskap i praktiken
2. Rektors ledarskap
Dessa rapporter kommer att diskuteras på något av nämndens
sammanträde under våren.
Ordförande vill att ledamöterna läser dessa rapporter.
Informationen tas till protokollet.
_____________
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29 februari 2012
Kommunstyrelsen
Revisionen
Ekonomi
Akten

6

BUN.2010.508.041

§ 11
Verksamhetsberättelse med bokslut 2011
Verksamhetsberättelse inklusive personalnyckeltal och bokslut för 2011
redovisas.
Avvikelse mot prognos
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per den 31 december 2011
uppgår till 972,9 mnkr, att jämföra med tilldelad ram om 967,1 mnkr således
en negativ avvikelse med -5,8 mnkr.
Skolverksamheten avviker negativt med cirka 10 mnkr och förskoleverksamheten avviker positivt med cirka 4 mnkr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att

godkänna verksamhetsberättelsen för år 2011

2. att

överlämna verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen och
revisionen för handläggning

3. att

hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att det negativa resultatet om 5,8 mnkr inte överförs till 2012

4. att

hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att 2011 års återstående investeringsmedel, 2,2 mnkr över förs
till 2012.

Beslutsförslag
Arbetsutskott föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.

29 februari 2012

Berörd familj
A Ottosson
Akten
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BUN.2012.57.606

§ 12
Fullgörande av skolplikten på annat sätt än vad som anges i skollagen
Vårdnadshavarna till berörd elev ansöker om att sonen ska få fullgöra
skolplikten i Norge under den period han kommer att bo där tillsammans med
sin familj.
Föräldrarna ska arbeta i Norge där familjen ska bo från och med första veckan
i mars. Eleven och hans familj återvänder till Sverige efter sommarlovet.
Eleven kommer att vara borta från den svenska skolan knappt fyra månader.
Enligt skollagen (24:23) får ett skolpliktigt barn medges att fullgöra skolplikten
på annat sätt än vad som anges i lagen. Medgivande ska lämnas om
1. verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den utbildning som
annars står eleven till buds enligt skollagen,
2. behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses, och
3. det finns synnerliga skäl.
Skolan eleven ska gå i är en kommunal skola som ligger i Arendal i Norge.
Enligt Skolverket är den tid eleven ska vara borta från skolan i Sverige en
alltför kort tid för att skolplikten ska anses upphöra för honom. Eftersom
familjen visar att han kommer att tas emot i en skola på vistelseorten bör detta
kunna godkännas av kommunen med stöd av 24 kap. 23 §. Eftersom det då är
fråga om ordnad skolgång får insynskravet anses vara uppfyllt.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att under perioden 5 mars och vårterminen ut, medge fullgörande av
skolplikten för eleven i en kommunal skola i Arendal i Norge
(Skollagen 24 kap. 23 §).
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

29 februari 2012

Revisionen
A Ottosson
Akten

8

BUN.2011.401.007

§ 13
Svar på rapport – Granskning av skolornas arbete mot kränkande
behandling

Ernest & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört
en granskning av skolornas arbete mot kränkande behandling. Fördjupad
granskning har skett vid fyra grundskolor: Fågelmara skola, Holmsjö skola,
Jämjö kyrkskola och Östra Torpskolan.
Revisionens rapport
De fyra skolor som granskades har likabehandlingsplaner, men enligt
revisionen lever ingen av dem till fullo upp till de krav som ställs i Skolverkets
allmänna råd.
Revisionen har identifierat följande förbättringsområden:
1. Likabehandlingsplanerna och de årliga planerna mot kränkande
behandling behöver utvecklas för att uppfylla rådande krav.
2. Kartläggningen som ska ligga till grund för mål och planerade insatser på
skolorna behöver utvecklas.
3. Dokumentation och uppföljning av arbetet mot kränkande behandling och
trakasserier behöver utvecklas, liksom analys och utvärdering av
genomförda insatser.
4. Elevernas deltagande i utformningen av planerna och arbetet mot
kränkande behandling, trakasserier och diskriminering behöver
säkerställas, likaså att de har kännedom om skolans likabehandlingsplan.
5. Det finns oklarheter i tillämpningen av den förvaltningsövergripande
anmälningsblanketten vid Barn- och ungdomsförvaltningens skolor.
Klargör vad som skolorna ska anmäla samt vilken rapportering som ska
ske tillnämnden.
6. Säkerställ att all personal, oavsett förvaltningstillhörighet, deltar i det
främjande och åtgärdande arbetet mor kränkande behandling och
diskriminering.
Systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete i barn- och
ungdomsnämndens verksamheter
Att mäta och jämföra resultat/effekter är ett uppdrag till huvudmannen och
ledningen för förskolor och skolor. Behovet av att följa verksamheternas
måluppfyllelse i ett gransknings- och förbättringssystem finns på alla nivåer i
ledningen.

29 februari 2012
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forts § 13
Systematik i kvalitetsarbetet är sedan länge väl förankrat inom barn – och
ungdomsnämndens verksamheter och häri ingår också området
”Likabehandling – kränkande behandling”.
I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår även eleverna i den obligatoriska
skolan. Vid skyddsronderna protokollförs brister som behöver åtgärdas. Tex.
avseende trygghet och säkerhet både i den fysiska och den psykosociala
miljön.
Förslag till kommentarer har lämnats på följande rubriker:
Nytt kvalitetssystem 2011, åtgärder med anledning av revisionen,
hjälpredor, lära av varandra, utbildning kring likabehandling och anmälan om
kränkande behandling.
Tjänstemannaförslag
att

godkänna kommentarerna på granskningen ”Skolornas arbete mot
kränkande behandling”.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________
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Revisionen
G Ingestad
Akten

BUN.2011.530.007

§ 14
Svar på rapport – Granskning av skolornas stöd till elever som ligger
i riskzonen att inte få fullständiga betyg
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört
rubricerade granskning. Avsikten är att beskriva hur kommunens skolor
arbetar aktivt för att identifiera och stödja de elever som riskerar att inte få
fullständiga betyg när de slutar grundskolan. En fördjupad granskning har
skett vid fyra grundskolor.
Rapporten lyfter fram en rad utvecklingsfrågor och mynnar ut i ett förslag till
fortsatt utveckling. Generellt sett har dessa en god överensstämmelse med
vårt pågående utvecklingsarbetet mot en ökad måluppfyllelse.
Vi vill dock framföra några synpunkter och kompletteringar:
Rutiner för åtgärdsprogram. Utvecklingen av åtgärdsprogrammet är en
pågående och långsiktig process – både lokalt och på nationell nivå.
Skapandet av en kommungemensam mall är ett steg på vägen och bygger på
en lång tids nätverksarbete, där pedagoger och rektorer varit delaktiga.
Arbete pågår på olika skolor och verksamheter, bl a med lokal anpassning, för
att åtgärdsprogrammet fullt ut ska utvecklas till det levande och konstruktiva
redskap som avsikten är.
Kvalitetssäkring och utvärdering. Omfattning av resursbehov och effekter av
särskilt stöd är omdiskuterade frågor. För att skapa en kvalitetssäkring i det
konkreta arbetet krävs, som rapporten framhåller, kontinuerlig utvärdering av
pågående arbetssätt och satsningar i kommunen parallellt med
kunskapsspridning av aktuell pedagogisk forskning. Detta är också en
gemensam inriktning för våra pågående utvecklingssatsningar. Här är en
kontinuerlig uppföljning i rektors-/förskolechefsgruppen en central del, liksom i
de nätverk som skapats för olika ämnesområden.
Vi vill också framhålla att den dominerande faktorn vad det gäller skolans
möjlighet att nå ökade resultat i elevernas kunskap är en stark lärarkompetens
och att lärarna ges förutsättningar att utveckla den pedagogiska verksamheten
på professionell grund. Därför vill vi också framhålla en ytterligare åtgärd vi
initierat, undervisningslyftet, som kan ses som en underliggande satsning för
att utvecklingen av åtgärder enligt rapportens förslag ska få full effekt. Med en
höjd nivå i lärarnas kompetens, parallellt med pågående implementering av
förändrade arbetsformer, följer en kvalitetshöjning på det kvalitativa planet.
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forts § 14
Det nya regelverket för behörighet till gymnasieprogram, har den politiska
nivån tagit på största allvar. En parlamentariskt sammansatt grupp är tillsatt
som förväntas lägga fram förslag under våren 2012 om hur skolan i Karlskrona
kommun ska möta denna utmaning.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att

godkänna kommentarerna till granskningen ”Skolornas stöd till elever
som ligger i riskzonen att inte få fullständiga betyg”.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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§ 15
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
Dnr

Ärendemening
Protokoll från centrala
samv.gr 111116

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret

Protokoll från centrala
samv.gr 120118

Barn- och ungdomskontoret

BUN
2012.22.609

AU-beslut
Yttrande avseende
urvalsgrunder för elever
till Rosenholmskolan
Sport College

Barn- och ungdomsnämnden
Arbetsutskottet

BUN
2011.444.043
2011.445.043
2011.446.043

Yttrande i mål
166-12, 167-12, 168-12
ang tillämpning av
skollagen, lokalbidrag
fristående verksamhet

Barn- och ungdomsnämnden
Ordförande

BUN
2012-60.290

Organisationsstruktur
inom förvaltningen

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

Stängning av förskola –
Torviken

BUN
2008.315.630

Organisationsstruktur
inom förvaltningen

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

Utökning av platser i enskilt
bedrivet familjedaghem

BUN
Dispens från gällande
2011.82S.606 regler och tillämpningsföreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN
Utökning av vistelsetid
2011.45S.606 på förskola

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson
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forts § 15
Dnr

Ärendemening

BUN
2012.45.214

Yttrande i planärenden
Verkö 3:4
ABB-tomten

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

Prövning om en elev ska
BUN9
2011.74S.606 tas emot i grundsärskolan

Enheten för stöd och utveckl.
Tomas Hall

Se separat
bilaga

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

Bevilja bidrag till
barn/elever i behov av
särskilt stöd enligt uppsatta kriterier och inom
budgetram
BSB-pott

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegationsärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
____________
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§ 16
Meddelanden
a) Kommunstyrelsens AU

BUN.2012.39.041
§9
Budget 2013 och plan 2014-2015

b) Kommunfullmäktige

BUN.2012.46.061
§ 11
Förslag till reviderad avgiftstaxa för kopior
och avskrifter av allmänna handlingar

c) Kommunfullmäktige

BUN.2011.506.291
§ 12
Avveckling av Lyckebyskolan och Jämjö
kyrkskola

d) Kommunstyrelsen

BUN.2011.340.610
§ 37
Redovisning av uppdrag att ta fram lösningar
för högre kunskapsresultat i grund- och
gymnasieskolan

e) Kommunstyrelsen

BUN.2012.48.004
§ 45
Dokumenteringsplan för EU-projekt

f) Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.440.043
Föreläggande angående tillämpning av
skollagen

g) Skolinspektionen

BUN.2011.243.619
Beslut efter granskning av modersmålsundervisningen och tvåspråkig undervisning i
de nationella minoritetsspråken i Karlskrona
kommun

h) Räddningstjänsten
Östra Blekinge

BUN.2012.61.291
Tillsynsprotokoll; Lyckåskolan

i) Räddningstjänsten
Östra Blekinge

BUN.2012.62.291
Tillsynsprotokoll; Vedebyskolan byggn 4
(Vedebyhallen)
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forts § 16
j) Personalen på Spandelstorpskolan med fritids och
Solbackaskolan

BUN.2011.406.619
Skrivelse inkl. CD-skiva med rubrik:
Förvaring i stället för skola

k) Karlskrona Montessori
Helen Allevang

BUN. 2011.445.043
Skrivelse till Patrik Hansson m fl gällande
nekat extra lokalbidrag till Bastasjö förskola

l) Barn och föräldrar i
Nättraby

BUN. 2011.406.619
Skrivelse till Patrik Hansson m fl angående
stängning av Öppna förskolan i Nättraby

m) Föräldrarådet på Aspö skola BUN.2011.293.609
Öppet brev angående Aspö skola
n) Anonym

BUN.2012.7.004
Synpunkter på rektorn på Tvings förskola

o) Förälder i Nättraby

BUN. 2012.14.004
Synpunkter på skollokalerna i Nättraby samt
svar från Jan-Olof Petersson

p) Föräldrar m fl på Sturkö

BUN. 2011.406.619
Skrivelser gällande Sturkö skolan

q) Föräldrar m fl på
Strömsbergs skola

BUN. 2011.406.619
Skrivelser gällande Strömsbergs skola

r) Förälder på Nättrabyskolan BUN. 2010.163.291
Skrivelse gällande skollokalerna i Nättraby
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
__________
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§ 17
Kurser och konferenser
Inga nya kurser eller konferenser.
____________
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§ 18
Övrigt
Uppvaktning
Förvaltningschef Maria Persson överlämnar blommor till ordförande som
fyllt jämna år.
Ordningsregler
Ordförande har skickat ut ordningsregler för 2012.
Arbetsmiljöuppgifter
Fyra rektorer och en förskolechef har återlämnat vissa arbetsmiljöuppgifter
till förvaltningen. Orsaken är att de anser ej har tillräckliga resurser samt
kraftiga sparbeting för sin verksamhet.
Personalpolitiska programmet
Arbetet med att ta fram förslag till det nya personalpolitiska programmet har
börjat. Nämndens ledamöter kommer under eftermiddagen att genomföra
en övning som är förknippad med detta arbete.
_________

28 mars 2012
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 28 mars 2012
§ 19

Aktuell information

§ 20

Budgetuppföljning februari 2012

§ 21

Internkontrollplan 2012 - 2013

§ 22

Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Tant Grön AB

§ 23

Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Friskolan Svettpärlan

§ 24

Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 JB Galären

§ 25

Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Friskolan Piggelinen

§ 26

Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Karlskrona Montessorifriskola

§ 27

Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Bastasjö språkförskola

§ 28

Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Karlskrona språkfriskola

§ 29

Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Fantasi personalkooperativa
förskola

§ 30

Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Ankaret föräldrakooperativa
förskola

§ 31

Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Nätet föräldrakooperativa förskola

§ 32

Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Mariagårdens förskola

§ 33

Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Silvertärnan föräldrakooperativa
förskola

§ 34

Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Stumholmen föräldrakooperativa
förskola

§ 35

Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Torlyckan personalkooperativ

§ 36

Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Skärgårdens Montessoriförskola

28 mars 2012
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§ 37

Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Skutans föräldrakooperativ

§ 38

Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Stubbens föräldrakooperativ

§ 39

Överenskommelse gällande grundskolorna i Karlskrona kommun

§ 40

Förslag till yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till
bidrag för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i
Karlskrona kommun – Strömsberg

§ 41

Uppdragsbeskrivning för lokalplaneringsgruppen

§ 42

Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt

§ 43

Meddelanden

§ 44

Kurser och konferenser

§ 45

Övrigt

28 mars 2012

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 28 mars 2012 kl 08.30 – 11.00

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Roland Andréasson (S) fr o m kl. 08.35 § 21
Bo Svensson (S)
fr o m kl. 08.35 § 21
Emma Stjernlöf (M)
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Richard Lundqvist (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Martin Hedenmo (S)
Emina Cejvan (M)
Gabriel Böck (M)
Ersättare
Shirin Sahebjamee (S)
Eva Henningsson (S)
Emina Cejvan (M)
Anders Lundberg (MP)

§§ 19-20

§§ 19-20

fr o m § 21

fr o m § 21

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Dahl, verksamhetschef
Peter Arkeklint, controller
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare
Kajsa Samuelsson, lokalsamordnare
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Övriga

Marie Petersson, Vision
Mats Viebke, Vision

föredragningen
föredragningen
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4

Utses att justera Åsa Gyberg Karlsson (V)
Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli fredagen
den 30 mars 2012

Justerade paragrafer §§ 19-45
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 28 mars 2012
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den
2 april 2012.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

28 mars 2012

§ 19
Aktuell information
Ingen aktuell information.
_______________
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Kommunstyrelsen
Ekonomi
Akten

§ 20
Budgetuppföljning februari 2011 2012
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BUN.2011.508.041

Rättad enligt Förvaltningslagen § 26.
120403 Eva Karlsson

Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per den 29 februari 2012
uppgår till 173,5 mnkr, att jämföra med budgeterat utfall 176,9 mnkr, en
avvikelse med 3,4 mnkr.
I budgetuppföljningen per februari 2012 visar merparten av alla skolområden
en positiv avvikelse mot lagd budget. I denna positiva avvikelse skall
beaktas att förvaltningen inte blivit fullt ut debiterad för måltider från
serviceförvaltningen.
Prognos
Prognostiserat utfall per den 31 december 2012 beräknas till – 2,0 mnkr.
Hänsyn har tagits till tillskott om 5 mnkr för 2012.
Åtgärdsplan
Alla chefer inom förvaltningen har ett uppdrag att se över sin organisation
och vidta åtgärder för att anpassa sin organisation och kostnadsmassa till
de intäkter som eleverna genererar.
Investeringsredovisning
Bedömningen är att hela investeringsbudgeten för 2012, 4,0 Mnkr kommer
att förbrukas.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden
besluta
att delårsrapport per den 29 februari 2012 godkänns och överlämnas till
kommunsstyrelsen.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar på en att-sats som lyder:
att månartliga budgetuppföljningar ska ske till barn- och ungdomsnämnden
Nicklas Platow (M) yrkar på
att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder till nästa
nämndsammanträde på vad som kan göras för att prognosen ska bli
noll i slutet av året.
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forts § 4
Nicklas Platow (M) bifaller förvaltningens förslag samt Patrik Hanssons
tilläggsyrkande.
Patrik Hansson (S) bifaller förvaltningens förslag samt Nicklas Platows
tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons tilläggsyrkande och
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att bifalla densamme.
Ordförande ställer proposition på Nicklas Platows tilläggsyrkande och
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att bifalla densamme.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att delårsrapport per den 29 februari 2012 godkänns och överlämnas till
kommunsstyrelsen
2. att månartliga budgetuppföljningar ska ske till barn- och ungdomsnämnden
3. att uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag på åtgärder till
nästa nämndsammanträde på vad som kan göras för att
budgetavvikelsen ska bli noll vid årets slut.
_________________

28 mars 2012

Kommunstyrelsen
Staben
Akten

8

BUN.2012.95.049

§ 21
Internkontrollplan 2012-2013
Uppdraget
I dokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” som
beslutades av kommunfullmäktige 081218 framgår att Kommunstyrelsen har
det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig internkontroll av
verksamheten.
Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom sina respektive verksamheter.
Varje nämnd och styrelse ska senast i februari månad anta en plan för sin
interna kontroll.
Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen.
Den interna kontrollplanen skall ange hur tillsynen av verksamheten skall
bedrivas och den ska, något förenklat, svara på frågorna:
Vad ska kontrolleras,
När och med vilken frekvens ska kontrollen eller kontrollerna genomföras,
Hur ska kontrollen genomföras,
Vem som bär ansvaret för kontrollen och
Hur ska rapporteringen ske.
Rapportering av uppföljning på nämndsnivå till kommunstyrelsen ska ske i
samband med årsbokslutet. Rapportering ska också ske till kommunens
revisorer.
Löpande arbete med intern kontroll i barn- och ungdomsförvaltningen
Uppföljningar och utvärderingar inom Barn och ungdomsnämndens
verksamhetsområden sker på både centralnivå och enhetsnivå.
Årligen skrivs instruktioner till rektorerna där årets kontrollområden pekas ut.
Allt uppföljnings- och utvärderingsarbete som görs, oavsett metoden ingår i
vårt totala kvalitetsarbete. Varje enhet med förskola, fritidshem och skola
sammanställer insatser och resultat i en kvalitetsredovisning. Personalen
deltar aktivt i detta arbete.
Förvaltningens kvalitetssystem redovisar i första hand gemensamma
kvalitetsmätningar.
För närvarande pågår arbetet med att implementera ett nytt system för
kvalitetsarbetet för att möta de förändringar och nya direktiv som den nya
skollagen innebär.
Utvalda områden för intern kontroll 2012 – 2013
Inriktningen vid fastställande av internkontrollplan för 2012 – 2013 är att välja
ut sådana områden som innebär risk och väsentlighet inom nämndens
ansvarsområde.

28 mars 2012

9

forts § 21
Med den utgångspunkten är det förvaltningens förslag att följande
kontrollmoment genomförs för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter
under perioden 2012 – 2013:
Process/Rutin/System

Kontrollmoment

Ansvarig

Frekvens

Metod

Följsamhet beviljad
budgetram; åtgärdsplan
vid befarad avvikelse

Uppföljning per
budgetansvarig
rektor/förskolechef

Controller

Varje
månad

Rapportering i
personalsystemet av
frånvaro

Avstämning ansvarig
chef av faktisk
frånvaro/registrering

Rektor
/förskolechef

Kontinuerligt

Klagomålshantering

Granska följsamhet av
nya rutiner i
verksamheten och på
förvaltningsnivå
Granska den
procentuella ökningen
av andelen
förskollärare

Kvalitetssamordnare

2 gånger
per år

Personal
specialist
&
Förskolechefer

2 gånger
per år

Avläsning
ekonomisystem
& personlig
återkoppling
Avläsning
personalsystem
& personlig
återkoppling
Granska
inrapportering av
klagomål; frekvens
och innehåll
Avläsning
personalstatistik

Betygsstatistik
åk 6 och 8
prognos måluppfyllelse
åk 3 och 5

Verksamhetschef

Betyg
åk 6 ht,
åk 8 ht+vt,
prognos
åk 3 och 5
ht

Följa upp att antalet
förskollärare ökar
(jfr nya styrdokument,
måluppfyllelse i förskolan)
Skola, måluppfyllelse
/kunskapsresultat

Betyg resp
Bedömning

Rapporteras
till
FörvaltningsChef och
Nämnden
varje månad
Verksamhetschef

Kvalitetschef

Verksamhetschef

Kvalitetschef

Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
att anta internkontrollplanen för 2012 – 2013 och överlämna denna till
Kommunstyrelsen
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

28 mars 2012

Tant Grön AB
P Arkeklint
Akten

10

BUN.2011.440.043

§ 22
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 Tant Grön AB
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att
reduceras från och med den 1 april 2012.
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående
belopp.
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9
Bidrag per plats, Förskola

15 384 Kr
14 875 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att Tant Grön AB beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012 att gälla från
och med den 1 april 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 mars 2012

Friskolan Svettpärlan
P Arkeklint
Akten

11

BUN.2011.441.043

§ 23
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Friskolan Svettpärlan
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att
reduceras från och med den 1 april 2012.
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående
belopp.
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9

15 384 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att Friskolan Svettpärlan beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012 att gälla
från och med den 1 april 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 mars 2012
JB Galären
P Arkeklint
Akten

12

BUN.2011.442.043

§ 24
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till JB Galären
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att
reduceras från och med den 1 april 2012.
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående
belopp.
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9

15 384 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att JB Galären beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012 att gälla från och
med den 1 april 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 mars 2012

Friskolan Piggelinen
P Arkeklint
Akten

13

BUN.2011.443.043

§ 25
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Friskolan Piggelinen
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att
reduceras från och med den 1 april 2012.
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående
belopp.
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9

15 384 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att Friskolan Piggelinen beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012 att gälla
från och med den 1 april 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 mars 2012

Karlskrona Montessorifriskola
P Arkeklint
Akten

14

BUN.2011.444.043

§ 26
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Karlskrona Montessorifriskola
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att
reduceras från och med den 1 april 2012.
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående
belopp.
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9

15 384 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att Karlskrona Montessorifriskola beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012
att gälla från och med den 1 april 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 mars 2012

Bastasjö språkförskola AB
P Arkeklint
Akten

15

BUN.2011.445.043

§ 27
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Bastasjö språkförskola AB
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att
reduceras från och med den 1 april 2012.
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående
belopp.
Bidrag per plats, Förskola

14 875 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att Bastasjö språkförskola beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012 att
gälla från och med den 1 april 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 mars 2012

Karlskrona språkfriskola
P Arkeklint
Akten

16

BUN.2011.446.043

§ 28
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Karlskrona språkfriskola AB
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att
reduceras från och med den 1 april 2012.
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående
belopp.
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9

15 384 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att Karlskrona språkfriskola AB beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012
att gälla från och med den 1 april 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 mars 2012

Fantasi personalkooperativa förskola
P Arkeklint
Akten

17

BUN.2011.447.043

§ 29
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Fantasi personalkooperativa
förskola
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att
reduceras från och med den 1 april 2012.
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående
belopp.
Bidrag per plats, Förskola

14 875 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att Fantasi personalkooperativa förskola beviljas ovanstående lokalbidrag för
år 2012 att gälla från och med den 1 april 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 mars 2012

Ankaret föräldrakooperativa förskola
P Arkeklint
Akten

18

BUN.2011.448.043

§ 30
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Ankaret föräldrakooperativa
förskola
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att
reduceras från och med den 1 april 2012.
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående
belopp.
Bidrag per plats, Förskola

14 875 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att Ankaret föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående lokalbidrag för
år 2012 att gälla från och med den 1 april 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 mars 2012

Nätet föräldrakooperativa förskola
P Arkeklint
Akten

19

BUN.2011.449.043

§ 31
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Nätet föräldrakooperativa
förskola
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att
reduceras från och med den 1 april 2012.
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående
belopp.
Bidrag per plats, Förskola

14 875 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att Nätet föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående lokalbidrag för år
2012 att gälla från och med den 1 april 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 mars 2012

Mariagårdens förskola
P Arkeklint
Akten

20

BUN.2011.450.043

§ 32
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Mariagårdens förskola
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att
reduceras från och med den 1 april 2012.
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående
belopp.
Bidrag per plats, Förskola

14 875 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att Mariagårdens förskola beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012 att
gälla från och med den 1 april 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 mars 2012

Silvertärnans föräldrakooperativa förskola
P Arkeklint
Akten

21

BUN.2011.451.043

§ 33
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Silvertärnans föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att
reduceras från och med den 1 april 2012.
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående
belopp.
Bidrag per plats, Förskola

14 875 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att Silvertärnans föräldrakooperativ beviljas ovanstående lokalbidrag för år
2012 att gälla från och med den 1 april 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 mars 2012

Stumholmens föräldrakooperativ
P Arkeklint
Akten

22

BUN.2011.452.043

§ 34
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Stumholmen föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att
reduceras från och med den 1 april 2012.
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående
belopp.
Bidrag per plats, Förskola

14 875 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att Stumholmen föräldrakooperativ beviljas ovanstående lokalbidrag för år
2012 att gälla från och med den 1 april 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 mars 2012

Torlyckan personalkooperativ
P Arkeklint
Akten

23

BUN.2011.453.043

§ 35
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Torlyckans personalkooperativ
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att
reduceras från och med den 1 april 2012.
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående
belopp.
Bidrag per plats, Förskola

14 875 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att Torlyckans personalkooperativ beviljas ovanstående lokalbidrag för år
2012 att gälla från och med den 1 april 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 mars 2012

Skärgårdens Montessoriförskola
P Arkeklint
Akten

24

BUN.2011.454.043

§ 36
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Skärgårdens
Montessoriförskola
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att
reduceras från och med den 1 april 2012.
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående
belopp.
Bidrag per plats, Förskola

14 875 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att Skärgårdens Montessoriförskola beviljas ovanstående lokalbidrag för år
2012 att gälla från och med den 1 april 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 mars 2012

Skutan föräldrakooperativ
P Arkeklint
Akten

25

BUN.2011.455.043

§ 37
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Skutans föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att
reduceras från och med den 1 april 2012.
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående
belopp.
Bidrag per plats, Förskola

14 875 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att Skutans föräldrakooperativ beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012
att gälla från och med den 1 april 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 mars 2012

Stubben föräldrakooperativ
P Arkeklint
Akten

26

BUN.2011.456.043

§ 38
Beslut om förändrat lokalbidrag 2012 till Stubbens föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden har fått sänkta lokalkostnader för 2012 på grund
av att kommunens finansieringskostnad (räntan) sänkts. Den reducerade
lokalkostnaden medför att lokalbidraget för er verksamhet kommer att
reduceras från och med den 1 april 2012.
Från och med 1 april 2012 kommer lokalbidraget att uppgå till nedanstående
belopp.
Bidrag per plats, Förskola

14 875 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
att Stubben föräldrakooperativ beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012
att gälla från och med den 1 april 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 mars 2012

Kommunfullmäktige
Staben
Akten

27

BUN.2011.406.619

§ 39
Överenskommelse om skolan i Karlskrona
Bakgrund
En blocköverskridande överenskommelse har tecknats mellan femklövern och
socialdemokraterna i Karlskrona. Överenskommelsen syftar till att skapa
bättre, likvärdiga och långsiktiga förutsättningar för barn och elever samtidigt
som en god ekonomisk hushållning iakttas.
Med anledning av överenskommelsen föreslår förvaltningen att barn- och
ungdomsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. att avveckla grundskoleverksamheten vid Lyckebyskolan, Jämjö
Kyrkskola, Strömsbergs skola och Skrävle skola från och med
höstterminen 2013
2. att om Skolverket senare beviljar tillstånd för en friskola i Skrävle ska
skolan i stället drivas i kommunal regi fram tills höstterminen 2014
3. att Tvings skola från höstterminen 2012 endast ska omfatta elever i
årskurserna F-3 medan eleverna i årskurserna 4-6 i stället erbjuds
plats vid Fridlevstad skola
4. att ett kommunalt vårdnadsbidrag inte införs under 2012.
därtill föreslår förvaltningen att barn- och ungdomsnämnden för egen del
beslutar
5. att årskursindelning F-6 och 7-9 ska vara huvudprincip i grundskolan
6. att ett nära samarbete mellan förskola och skola ska säkerställas
7. att
reducera externt förhyrda lokaler för förskolor och sträva efter
samlokalisering till skolor
8. att tidigare beslut om Sturköskolans flyttning av åk 6-9 ändras till att
gälla åk 7-9 från ht 2012
9. att Jändelskolan, Vedebyskolan och Rödeby skola utvecklas till
Kunskapscentrum
10. att en kvalitetskommission tillsätts för att ytterligare belysa
kvalitetsutvecklingen i förvaltningen
11. att utreda hur Sunnadalskolan och Wämöskolan kan integreras till en
högstadieskola. Utredningen ska vara klar 30 juni 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Åsa Gyberg Karlsson (V) och Ola Svenson (SD) deltar inte i beslutet.
Avsiktsförklaring från vänsterpartiet, bilaga 1
Avsiktsförklaring från sverigedemokraterna, bilaga 2
______________

28 mars 2012
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§ 40
Förslag till yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag
för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i
Karlskrona kommun – Strömsberg
Friskolan i Strömsberg AB ansöker hos Skolinspektionen om godkännande
som huvudman för en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i
Karlskrona kommun from läsåret 2013/2014.
Ansökan är föranledd av att Strömsbergs skola ska läggas ned fr o m
höstterminen 2013.
Bakgrunden till de organisatoriska förändringar som måste genomföras,
däribland nedläggning av bl.a. Strömsbergs skola, beskrivs nedan under
rubriken BÄTTRE SKOLA 2012.
BÄTTRE SKOLA 2012
Inledning
Barn- och ungdomsförvaltningen har av sin nämnd fått i uppdrag att utveckla
organisationen inom förskola och grundskola utifrån tre givna målsättningar
• att uppfylla kraven i de nya nationella styrdokumenten, skollag och
läroplaner för förskola och skola,
• att förbättra kunskapsresultaten och öka måluppfyllelsen i Karlskrona
kommuns skolor samt
• att kvalitetsmålen uppnås inom given och oförändrad budgetram
2012-2014
Förvaltningens samlade bedömning är att det krävs strukturförändringar för att
klara uppdraget.
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDENS SYNPUNKTER
Kommentarer till ansökan från Friskolan i Strömsberg AB
Huvudmannen för Friskolan i Strömsberg AB skriver i ansökan att friskolan ska
ta över de befintliga skollokalerna och den utrustning som idag finns i dessa
lokaler; tex. möbler, datorer samt övriga inventarier och utrustning som krävs
för att bedriva utbildning för åren F-6. Vidare förutsätter sökande att befintligt
skolbibliotek ska tas över av friskolan.
Vid nedläggning av Strömsbergs skola ska barn- och ungdomsförvaltningen
flytta den paviljong som i ansökan benämns byggnad 8. Paviljongen, som idag
inrymmer utbildning för eleverna i de lägre årskurserna, ska flyttas till
Fridlevstad skola och kan därmed inte tas i anspråk av Friskolan i Strömsberg
AB.
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Inte heller kan Friskolan i Strömsberg AB överta eller till symbolisk summa
köpa de inventarier och den utrustning som idag finns på Strömsbergs skola.
Utgångspunkten vid försäljning eller upplåtelse av kommunal egendom till
näringsidkare är att det ska ske till marknadspris (jfr Kammarrätten i
Stockholms dom den 9 april 2009 i mål nr 584-08, "Tibble-målet").
Marknadspriset ska avspegla det totala värdet av den överlåtna egendomen
och innefatta eventuella upparbetade mervärden, s.k. goodwill.
Sökandes inlämnade budget baseras på att huvudmannen planerar att
”ta över den befintliga kommunala skolan”. Mot bakgrund av att detta inte
är möjligt påverkas sannolikt sökandes ekonomiska planering.
Konsekvenser vid friskoleetablering
Som redovisats under rubriken BÄTTRE SKOLA 2012 befinner sig Karlskrona
kommuns barn- och ungdomsförvaltning i en djupt bekymmersam situation.
Barn- och ungdomsförvaltningens ”kostym” måste snarast anpassas efter de
behov som finns. Dvs. planerade nedläggningar av skolor och förskolor måste
genomföras. Om inte detta sker är det ytterst tveksamt, om ens möjligt, att
barn- och ungdomsnämndens verksamheter kan klara att nå uppsatta mål.
Dvs. att inom beviljad budgetram leva upp till skollagens samlade krav.
För att kunna bygga starka och framgångsrika skolor, både på landsbygden
och i staden, måste några enheter som idag inte har egen bärighet avvecklas.
Nerläggning av Strömsbergs skola är en del av den anpassning av
organisationen, som ska ge oss möjlighet att med tilldelade resurser kunna
klara vårt uppdrag, så som det är formulerat i de nationella styrdokumenten.
Förslag till yttrande
Mot bakgrund av de konsekvenser och det som i övrigt redovisas i yttrandet
föreslås att barn- och ungdomsnämnden avstyrker att Skolinspektionen
beviljar inkommen ansökan.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

till Skolinspektionen lämna yttrande om att inte godkänna Friskolan i
Strömsberg AB som en fristående skola i Karlskrona kommun.

Arbetsutskottet vill att överenskommelsen om grundskolan i Karlskrona
bifogas som bilaga till Skolinspektionen.
Yrkande
Pernilla Persson (C) yrkar
att till Skolinspektionen lämna yttrande om att godkänna Friskolan i
Strömsberg AB som en fristående skola i Karlskrona kommun.
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Roland Andréasson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på
Pernilla Perssons yrkande.
Nicklas Platow (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag på
Pernilla Perssons yrkande.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Pernilla Perssons
yrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller
förvaltningens förslag röstar ja och den som bifaller Pernilla Perssons
yrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Patrik
Hansson (S), Roland Andréasson (S), Bo Svensson (S), Emma Stjernlöf (M),
Eva Ottosson (M), Peter Christensen (FP), Åsa Gyberg Karlsson (V), Thomas
Brindefalk Knutsson (KD), Richard Lundqvist (S), Martin Hedenmo (S) samt
Gabriel Böck.
Följande röstar nej: Ola Svensson (SD) samt Pernilla Persson (C).
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att

till Skolinspektionen lämna yttrande om att inte godkänna Friskolan i
Strömsberg AB som en fristående skola i Karlskrona kommun.

Pernilla Persson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande,
bilaga 3.
______________
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§ 41
Uppdragsbeskrivning för lokalplaneringsgruppen
Bakgrund
Förvaltningarna, barn- och ungdomsförvaltningen och tekniska förvaltningen,
har genom åren känt ett stort behov av att skapa en samsyn när det gäller
framförhållning rörande lokalplanering.
Syfte
Lokalresursplaneringen ska skapa underlag för anpassning av kommunens
utbud av lokaler till efterfrågan, att lokalerna är ändamålsenliga och att de
förvaltas och underhålls på ett kostnadseffektivt sätt. Uppsala kommun,
Härryda kommun och Haninge kommun utgör samliga goda exempel på
kommuner som varit framgångsrika med sin lokalresursplanering.
Gemensamt för dessa är att de arbetar förvaltningsövergripande med
hjälp av en lokalplaneringsgrupp (nedan benämnt gruppen).
Gruppen består av representanter från nyttjar- och ägarsidan av verksamhetens lokaler, representanter från kommunledningsförvaltningen samt av
representanter från den fysiska planeringen. Gruppens uppgift är att jobba
på en strategisk horisont och att skapa ett gott och enhetligt underlag för
beslut i lokalfrågor.
Gruppen kommer i behov att kompletters med en representant från
samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsavdelning.
Verksamhetschefen för grundskola och fritidshem (BUF) har den sammankallande rollen i gruppen. Gruppen kommer att arbeta med utgångspunkt i den
metodik som blivit vedertagen ibland annat Uppsala kommun, där arbetssättet
bedrivs enligt fyra faser (nulägesbeskrivning, behovsbedömning,
åtgärdsförslag och uppföljning) som årligen upprepas. Varje fas förankras i
barn- och ungdomsnämnden.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ge lokalplaneringsgruppen i uppdrag att ta fram en rullande 10-årig
lokalstrategiplan för barn- och ungdomsnämndens verksamheter med
målet en årlig minskning om 1% av befintlig yta.
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Yrkande
Nicklas Platow (M) yrkar på att sista delen av meningen i att-satsen tas bort.
Att-satsens nya lydelse blir:
att ge lokalplaneringsgruppen i uppdrag att ta fram en rullande 10-årig
lokalstrategiplan för barn- och ungdomsnämndens verksamheter.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Nicklas Platows
ändringsyrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt
Nicklas Platows ändringsyrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att

ge lokalplaneringsgruppen i uppdrag att ta fram en rullande 10-årig
lokalstrategiplan för barn- och ungdomsnämndens verksamheter.
_____________

28 mars 2012

33

§ 42
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
Protokoll från centrala
samv.gr 120228

Barn- och ungdomsförvaltn

BUN.
2011.440.043

Yttrande i målnr
141-12 - Tant Grön AB,
Ang bidrag till friskola

Barn- och
ungdomsnämnden
Ordförande

BUN
2011.403.619

Yttrande i målnr 4369-11
Jens-Olof Lindh - Ang
laglighetsprövning enl KL

Barn- och
ungdomsnämnden
Ordförande

BUN
2010.508.041

Organisationsstruktur
inom förvaltningen Avveckling av pedagogisk
omsorg, Nävragöl

Barn- och
ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2011.283.214

Yttrande i plan-ärende,
detaljplan för Magistraten,

Barn- och
ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

Stortorget

BUN
2012.51.214

Yttrande i planärende, detaljplan för
Karlskrona 5:11 m fl,
planskild korsning Bergåsa

Barn- och
ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN6
2012.19.282

Korttidsuthyrning av lokaler Västra skolområdet
enligt riktlinjer
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2012.20.282

Korttidsuthyrning av lokaler Västra skolområdet
enligt riktlinjer
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2012.37.282

Korttidsuthyrning av lokaler Västra skolområdet
enligt riktlinjer
Nättraby
Marina Eriksson

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegationsärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
____________
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§ 43
Meddelanden
Kommunstyrelsens AU § 13

BUN.2012.39.041
Budget 2013 och plan 2014-2015

Tekniska nämnden § 14

BUN.2011.506.291
Ansökan om projekteringstillstånd samt
investeringstillstånd för utbyggnad av
Jändelskolan

Samhällsbyggn.förvaltningen
samt svar från BUF:s
förvaltningschef

BUN.2010.128.291
Sturkö förskola, Karlskrona kommun

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2010.508.041
Dom, Laglighetsprövning enligt
kommunallagen

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN. 2011.406.619
Underrättelse, laglighetsprövning enligt
kommunallagen

Skolverket

BUN.2012.63.047
Insatser för förstärkt elevhälsa

Skolinspektionen

BUN.2012.328.606
Beslut angående skolsituationen för elev vid
Rödebyskolan, Karlskrona kommun

Skolinspektionen

BUN.2011.298.606
Uppföljning av Skolinspektionens beslut
angående skolsituationen för elev vid
Torhamns skola i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

BUN.2012.22.609
Anmälan angående urvalsprincip för
grundskoleval vid Rosenholmsskolan Sport
College i Karlskrona kommun dnr: 41-2012:309
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Lärarförbundet, C Svensson
Lärarnas Riksförbund,
G Norrman

BUN.2011.508.042
Upprop för förskolor/grundskolor/fritidshem i
Karlskrona

Från föräldrar till bl a
Patrik Hansson

BUN.2011.406.619
Skrivelse till Patrik Hansson m fl gällande
Bättre skola 2012 inklusive svar från Patrik
Hansson

Styrelsen Föräldraföreningen
Spandelstorpskolan

BUN.2011.406.619
Skrivelse angående besparingarna på
Spandelstorpskolan

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

28 mars 2012

§ 44
Kurser och konferenser
Förtroendevalda och arbetsgivarrollen
Tid:
21 maj 2012
Plats:
Hotel Åhusstrand, Åhus
Kostnad: 2 195 kr exkl. moms
Anmälan: Senast den 7 maj 2012
____________
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§ 45
Övrigt
Skolverket
I maj planeras en kommunövergripande konferens varvid Skolverket kommer
och håller en föreläsning om ”Kommunalt huvudmannaskap i praktiken”.
_________

BUN 2012-03-28
VÄNSTERPARTIET
Särskilt yttrande ärende 21: Överenskommelse om skolan i Karlskrona
I juni lade Vänsterpartiet en egen, hållbar, budget. Vi ville med vår budget ta ett steg i
riktning mot ett bättre Karlskrona. Mot världens bästa Karlskrona.Det var (och är) en
självklarhet för oss att lägga extra pengar på förskola och skola. Att ha som mål att skapa
bästa tänkbara förutsättningar för varje barn att utvecklas. Vänsterpartiet menar nämligen att
vi inte kan vänta med satsningar som rör våra barn och ungdomar till i morgon – barndomen
är nu. Alla barn ska ges samma möjlighet till utbildning och kunskap. Ska känna sig trygga
och sedda.
I Vänsterpartiets budget gavs också utrymme för en, som vi kallade det, kvalitetsinventering
samt en buffert. Vänsterpartiet menade, och menar, att för ökad kvalitet bör vi först se till
vilka behov som finns och vilka krav vi kan ställa på vår gemensamma välfärd, dit skolorna
tillhör, och sedan se till kostnaden. Om vi alltid häller samma mängd vatten i ett glas, utan att
se efter hur stor volym glaset verkligen rymmer, kommer vissa glas att överfyllas medan
andra kommer att vara nästan tomma. Vi måste därför först fråga oss vad som ryms inom
begreppet ”Världens bästa Karlskrona”. Hur skapar vi bästa tänkbara förutsättningar för varje
barn att utvecklas? Hur skapar vi ett fungerande centrum och levande byar och öar? Har vi
tillräckligt hög ambitionsnivå?
Vänsterpartiet skulle säkert kunna ställa oss bakom delar av den skolöverenskommelse som är
gjord av Socialdemokraterna och en, nästan enig, femklöver.Men står fortfarande fast
vid vår övertygelse att vi måste veta var vi är på väg, innan vi kan bestämma vilken väg vi ska
gå. Vi är t.ex. inte övertygade om att nedläggning av skolor alltid ger en höjning av
kvaliteten. Kanske finns andra vägar att gå? Hur tar vi till vara ambitionen att (hela)
kommunen ska växa både som människor och i antal? Om det är så attskolan ha en nyckelroll
både när det gäller barns utveckling och för utvecklingen på landsbygden hur säkerställer vi
båda dessa ”intressen” om landsbygdsskolorna läggs ner? Hur skapar vi världens bästa
Karlskrona?
Vänsterpartiet menar att alla hänsyn inte är tagna och alla alternativ inte undersökta (både
finansiellt och organisatoriskt) och väljer därför att inte delta i beslutet av de förslag som
överenskommelsen om skolan i Karlskrona bygger på.

Avsiktsförklaring till ärende 21 BUN 2012-03-28

Vi Sverigedemokrater deltar inte i detta beslut, vi har inte varit delaktiga i framtagandet av
förslaget till bättre skola 2012 i den blocköverskridande överenskommelse som är gjord.
Sverigedemokraterna lämnade även ett större utrymme i sin budget som pressenterades i juni
2011. Redan där såg vi behovet av mer medel till skolan så vi budgeterade med en ökning av den
ekonomiska ramen med 8 mkr 2012 samt 11 mkr 2013 och 2014.
Vi ser även ett alvarligt problem med den internbudget som antogs där fördelningen av resurser
innebär att det finns risk för att en god och lagstadgad undervisning kan bli svår att upprätthålla.
Även vår internbudget gav utrymme för omfördelning av medel i verksamheten.

Sverigedemokraterna Karlskrona
Genom ledamot i BUN

Ola Svensson

___________________________________________________________________________
Sverigedemokraterna | Box 258 | 371 24 Karlskrona | Tel & fax: 0455-151 33
E-post: blekinge@sverigedemokraterna.se | Hemsida: www.sverigedemokraterna.se
Organisationsnummer: 835001-3168 | Bankgiro: 5085-1922

Bilaga 3 00'! 28 rrars 2012
fur: 2012.53.631
Centerpartiets förslag till yttrande över ansökan om godkännade av och rätt till bidrag för fristående
förskoleklass, grundskola och fritidshem i Karlskrona kommun.
Friskolan i Strömsberg AB ansöker hos skolinspektionen om godkännande som huvudman för en
fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem i Karlskrona kommun from läsåret 2013/14.
Ansökan är föranledd av att Strömsbergs skolas framtid diskuteras.
Äntligen finns det en ansökan om att få starta en fristående skola på landsbygden. Karlskrona
kommun har ett flertal fristående skolor, men ingen lokaliserad utanför centrum, Lyckeby eller
Rosenholm. Nu ser vi möjlighet till förändring. Nu finns möjlighet för valfrihet för skolelever även på
landbygden.
Friskolan Srömsberg AB beskriver i sin ansökan att man, då skolan är lokaliserad på landsbygden med
tillgång till stora markområden och "skolskog" så kommer man att bedriva utomhuspedagogisk.
Detta är ett intressant komplement till det som den undervisning som idag bedrivs i Karlskrona
kommun.
Eftersom huvuddelen av de elever som idag går på kommunala Strömsbergs skola har sökt och
kommit in på andra fristående skolor (som idag finns i kommunen), så innebär det inte någon
betydande skillnad kostnadsmässigt för barn- och ungdomsnämnden om dessa barn istället börjar i
Friskolan i Strömsberg AB.

Centerpartiet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta:
att till skolinspektionen lämna yttrande om att godkänna Friskolan i Strömsberg AB som en
fristående skola i Karlskrona kommun

2 maj 2012

1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 2 maj 2012
§ 46 Aktuell information
§ 47 Budgetuppföljning mars 2012
§ 48 Förslag till åtgärder för budget i balans
§ 49 Medborgarförslag – Skärgårdsbidrag Aspö
§ 50

Förslag till förändring avseende allmän inkomstförfrågan

§ 51 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
§ 52 Meddelanden
§ 53 Kurser och konferenser
§ 54 Övrigt

2 maj 2012

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 2 maj 2012 kl 08.30 – 11.50

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S) frånvarande kl 08.35-09.55 § 46 föredragningen
Roland Andréasson (S)
Bo Svensson (S)
Helene Gustafsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
fr o m kl. 08.55 § 47 föredragning
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Pernilla Persson (C)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Richard Lundqvist (S)
Eva Henningsson (S) kl 08.35-09.55 § 46 föredragningen
Emina Cejvan (M)
Magnus Johansson (M)
Ersättare
Christopher Larsson (SD)
Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Dahl, verksamhetschef
Peter Arkeklint, controller
Lena Dehlin, personalspecialist
Eva Karlsson, nämndsekreterare

2

2 maj 2012

Utses att justera

3

Patrik Hansson (S)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen
den 7 maj 2012

Justerade paragrafer §§ 46-54
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 2 maj 2012
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 8 maj 2012.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

2 maj 2012
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§ 46
Aktuell information
1. Konferens ”Kommunalt huvudmannaskap i praktiken”
Den 9 maj anordnas en konferens på Marinmuseum där projektledaren
för Skolverkets rapport ”Kommunalt huvudmannaskap i praktiken”
Gunnar Iselau kommer att presentera rapporten. Det kommer även att
bli gruppdiskussioner.
Inbjudna är ledamöterna i barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt berörda
tjänstemän.
_______________

2 maj 2012

Kommunstyrelsen
Ekonomi
Akten

5

BUN.2011.508.041

§ 47
Budgetuppföljning mars 2012
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande
delårsrapport per den 31mars 2012.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 967,0
Mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per
den 31 mars 2012 uppgår till 248,6 Mnkr, att jämföra med budgeterat
utfall om 256,0 Mnkr, således en positiv avvikelse med 7,3 Mnkr.
Åtgärdsplan
Förvaltningen har, i särskilt ärende, till dagens sammanträde lämnat
förslag till åtgärder med anledning av prognostiserat underskott.
Investeringsredovisning
Bedömning är att hela investeringsbudgeten för 2012, 4,0 Mnkr samt
kvarstående överförda medel från 2011, kommer att förbrukas.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden
besluta
att delårsrapport per den 31 mars 2012 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_________________

2 maj 2012

Kommunstyrelsen
Staben
Akten
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BUN.2011.508.041

§ 48
Redovisning av åtgärder för budget i balans samt förslag till
ianspråktagande av nämndens reserv
När nämnden tog beslut om internbudget för verksamhetsåret 2012 medföljde
i beslutsunderlaget en redovisning av åtgärder för budget i balans med
konsekvensbeskrivningar som upprättats av verksamhetsansvariga rektorer
och förskolechefer. Åtgärdspaketet, om vi kallar det så, var i sig en
konsekvens av att politiska beslut under 2011 försenades avseende de förslag
till strukturella förändringar som arbetats fram av förvaltningen under rubriken
Bättre skola 2012, som relevanta åtgärder för att kunna bedriva verksamhet
inom tilldelade ramar under 2012 och framåt. Verkställigheten av det åtgärdspaket som lades fram i internbudgeten i syfte att nå budget i balans för 2012,
har på grund av politiska anvisningar från nämndens ordförande och
ansvarigt kommunalråd skjutits upp med hänvisning till beslut om skolans
framtida organisation i kommunfullmäktige i april 2012. Denna tidsförskjutning
för verkställighet av beslutade åtgärder innebär att nämndens prognos kraftigt
försämrats vilket framgår av aktuell budgetuppföljning (redovisas separat).
Tjänstemannaförslag
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
1. att

2. att

3. att
4. att
5. att

6. att

7. att
8. att

arbetet med förhandling, varsel, omplaceringsutredningar och
uppsägningar skyndsamt påbörjas enligt planerad åtgärd för budget i
balans
kommunstyrelsen uppmärksammas på att vidtagna åtgärder inte
kommer att leda till budget i balans för 2012, varför nämnden aviserar
ett underskott motsvarande 12 mnkr
förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på besparingar
inom administration och stödfunktioner
särskolan budgetåret 2012 tillförs medel motsvarande 2 mnkr från
reserven för att komma i balans
förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på utformning
av ett särskilt strukturbidrag som kan riktas till enheter som saknar
realistiska möjligheter att bedriva verksamhet med enbart skolpeng
under 2012
förvaltningen får i uppdrag att återkomma med underlag och förslag till
åtgärder för att återställa förskolans barngrupper till ett årssnitt på 19
platser
reglering av interna underskott skjuts fram till 2013
rektorer/förskolechefer som redovisar negativ prognos omgående
inkommer med orsaksanalys och konsekvensbeskrivning av ytterligare
åtgärder för budget i balans.

2 maj 2012
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forts § 48
Yrkanden
Nicklas Platow (M) yrkar:
1. att-sats 1 ändras till: Förvaltningen verkställer åtgärder för att få budgeten
i balans.
2. att-sats 8 utgår.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Nicklas Platows yrkande 1 och
tjänstemannaförslaget att-sats 1 och finner att barn- och ungdomsnämnden
bifaller Nicklas Platows ändringsyrkande.
Ordförande ställer proposition på Nicklas Platows yrkande 2 och
tjänstemannaförslaget att-sats 8 och finner att barn- och ungdomsnämnden
bifaller Nicklas Platows yrkande, att-sats 8 utgår.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att

förvaltningen verkställer åtgärder för att få budgeten i balans

2. att

kommunstyrelsen uppmärksammas på att vidtagna åtgärder inte
kommer att leda till budget i balans för 2012, varför nämnden aviserar
ett underskott motsvarande 12 mnkr

3. att

förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på besparingar
inom administration och stödfunktioner

4. att

särskolan budgetåret 2012 tillförs medel motsvarande 2 mnkr från
reserven för att komma i balans

5. att

förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på utformning
av ett särskilt strukturbidrag som kan riktas till enheter som saknar
realistiska möjligheter att bedriva verksamhet med enbart skolpeng
under 2012

6. att

förvaltningen får i uppdrag att återkomma med underlag och förslag till
åtgärder för att återställa förskolans barngrupper till ett årssnitt på 19
platser

7. att

reglering av interna underskott skjuts fram till 2013

Patrik Hansson (S) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
__________

2 maj 2012

Kommunfullmäktige
Staben
Berörd rektor
Akten
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BUN.2011.309.639

§ 49
Medborgarförslag – Skärgårdsbidrag Aspö
Medborgarförslaget lyfter frågan om att ett skärgårdsbidrag ska betalas ut till
Aspö skola för att kompensera för dess litenhet och brist på fulltaligt
elevunderlag; och att kommunstyrelsen beviljar ett sådant stöd i syfte att
värna, stödja och bevara en levande skärgård.
Medborgarförslaget motiveras med att Aspö skola har ett unikt läge utan bro,
och att den därmed inte kan liknas vid någon annan av kommunens
grundskolor.
Det är förslagsställarens uppfattning att skärgårdsbidraget inte ska belasta
barn- och ungdomsnämndens budget; att det permanentas under
kommunstyrelsens ansvar.
Barn- och ungdomsförvaltningen finner medborgarförslaget välmotiverat och
genomtänkt i sitt resonemang om Aspö skolas unika situation, där även
förskola och fritidshem måste inbegripas; också var gränsen går för nämndens
ansvar i förhållande till önskan om en levande skärgård. Det är förvaltningens
uppfattning att medborgarförslaget ska tillstyrkas.
Tjänstemannaförslag
Förvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att tillstyrka medborgarförslaget om skärgårdsbidrag till Aspö skola.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar efter tillstyrkan av arbetsutskottet
att tillstyrka medborgarförslaget om skärgårdsbidrag till Aspö skola.
___________

2 maj 2012

Solvig Ohlsson
A Ottosson
G Löfdahl
Akten
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BUN.2012.137.619

§ 50
Förslag till förändring avseende allmän inkomstförfrågan
Barn- och ungdomsförvaltningen har sedan många år tillbaka som rutin att
varje år göra en allmän inkomstförfrågan till samtliga föräldrar som har
barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. I takt med förändringar
över tiden bedöms denna rutin inte längre tjäna sitt syfte.
•

De rutiner vi har inför, vid och under placering i förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg innefattar att vi vid flera tillfällen informerar
om att inkomständringar ska lämnas till oss.

•

Vi har sedan några år tillbaka en årlig inkomstjämförelse med
skatteverket där eventuella felaktigheter, utifrån de inkomstuppgifter
platsinnehavarna uppgett, korrigeras. Det innebär att de som betalat
för mycket får tillbaka överskottet och att de som betalat för lite får betala
in skillnaden. Denna beräkning görs utifrån de faktiska inkomster
platsinnehavarna haft, vilka vi får uppgifter om av Skatteverket.

•

Vi har en ganska stor grupp föräldrar som väljer att inte uppge sin
inkomst utan meddelar oss att de accepterar högsta avgift.

•

Inkomstförändringar sker numera i högre grad mera löpande under året
och vissa föräldrar blir med rätta irriterade över att vi, trots att de nyligen
lämnat in ändrad inkomst till oss, skickar den årliga inkomstförfrågan.

•

Många använder idag e-faktura, vilket innebär att en allmän
inkomstförfrågan till samtliga platsinnehavarna är en stor administrativ
arbetsuppgift, som måste göras manuellt.

Vi ska på hemsidan två gånger om året informera om att aktuell
inkomstuppgift måste lämnas. Denna information ska vi också tillföra på
fakturorna.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att barn- och ungdomsförvaltningen från och med hösten 2012 inte
gör årlig allmän inkomstförfrågan

2 maj 2012
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Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar efter tillstyrkan av arbetsutskottet
att barn- och ungdomsförvaltningen från och med hösten 2012 inte
gör årlig allmän inkomstförfrågan
___________

2 maj 2012
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BUN.2012.29.002

§ 51
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
BUN.
2011.468S.606

AU-beslut 120412
§ 31 Förslag till yttrande till
förvaltningsrätten i Växjö

BUN:s arbetsutskott

Protokoll från
centrala samv.gr

Barn- och
ungdomskontoret

BUN.
2011.406.619

Budgetansvar inom
angivet
verksamhetsomr
Svar på hemställan ang
inventarier Trollungens fskl

Barn- och
ungdomskontoret
Maria Persson
Förvaltningschef

BUN.
2012.36.046

Beviljande av medel ur
fonder
Tallbacken,
avd Solgläntan

Barn- och
ungdomskontoret
Anja Eklund
Kvalitetschef

BUN.
2012.83.046

Beviljande av medel ur
fonder
Godmorgonsol

Barn- och
ungdomskontoret
Anja Eklund
Kvalitetschef

BUN.
012.84.046

Beviljande av medel ur
fonder

Barn- och
ungdomskontoret
Anja Eklund
Kvalitetschef

Tallbacken, Ekorren

BUN.
2012.77S.606

Dispens från gällande
Barn- och
regler gällande utökning av ungdomskontoret
tid i förskola
Anita Ottosson
Kvalitetssamordnare

2 maj 2012
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forts § 51
BUN.
2012.82S.606

Dispens från gällande
regler. Placering i förskola
före ett års ålder

Barn- och
ungdomskontoret
Anita Ottosson
Kvalitetssamordnare

BUN.
2012.121S.606

Dispens från gällande
regler. Placering i förskola
före ett års ålder

Barn- och
ungdomskontoret
Anita Ottosson
Kvalitetssamordnare

Beslut om rättsliga
åtgärder vid kravverksamhet

Barn- och
ungdomskontoret
Silva Larsson
Kravassistent

Rätt att slutföra
skolgången

Lyckeby skolområde
Lyckåskolan
Per-Olof Mattsson
Rektor

BUN3.
2012.85S.617

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegationsärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
____________

2 maj 2012
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§ 52
Meddelanden
Kommunfullmäktige § 43

BUN.2011.220.042
Kommunfullmäktiges ramar för upplåning,
utlåning och borgensteckning år 2012

Kommunstyrelsens AU § 21

BUN.2010.517.042
Bokslutsberedningen 2011

Kommunstyrelsen § 92

BUN.2012.125.138
Framtiden för Mötesplats Sunnadal

Kommunstyrelsen § 95

BUN.2011.340.610
Redovisning av uppdrag högre kunskapsresultat i grund- och gymnasieskola

Tekniska förvaltningen

BUN.2011.506.291
Ansökan om projekteringstillstånd samt
investeringstillstånd för fritidsverksamhet på
Jändelskolan

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.444.043
Underrättelse, tillämpning av skollagen,
Karlskrona Montessori AB samt yttrande
från barn- och ungdomsförvaltningen

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.445.043
Underrättelse, tillämpning av skollagen,
Bastasjö språkskola samt yttrande
från barn- och ungdomsförvaltningen

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.446.043
Underrättelse, tillämpning av skollagen,
Karlskrona språkskola samt yttrande
från barn- och ungdomsförvaltningen

Skolinspektionen

BUN.2011.42.106
Uppföljning av tillsyn i Karlskrona kommun

2 maj 2012
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Skolinspektionen

Skolinspektionen

Skolinspektionen

Skolverket

BUN.2012.92.611
Anmälan angående Tvings skola och
Strömsbergs skola i Karlskrona kommun
BUN.2012.98.611
Beslut efter riktad tillsyn av bedömning och
betygssättning i Rödebyskolan, grundskola
i Karlskrona kommun
BUN.2012.22.609
Anmälan angående urvalsgrunder för elev
till Rosenholmskolan Sport College i
Karlskrona kommun
BUN.2011.351.047
Maxtaxa inom förskola, fritidshemmet och
annan pedagogisk verksamhet
Utbetalning av statsbidrag i mars 2012

Barn- och elevombudet

BUN.2012.80S.606
Uppföljning av beslut angående skolsituation
för elev vid Tvings skola i Karlskrona kommun

Barn- och elevombudet

BUN.2012.85S.606
Anmälan angående skolsituation vid Tvings
skola i Karlskrona kommun

Barn- och elevombudet

BUN.2012.86S.606
Anmälan angående skolsituation vid Tvings
skola i Karlskrona kommun

Barn- och elevombudet

BUN.2012.87S.606
Anmälan angående skolsituation vid Tvings
skola i Karlskrona kommun

Barn- och elevombudet

BUN.2012.88S.606
Anmälan angående skolsituation vid Tvings
skola i Karlskrona kommun

Barn- och elevombudet

BUN.2012.89S.606
Anmälan angående skolsituation vid Tvings
skola i Karlskrona kommun

2 maj 2012
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Barn- och elevombudet

BUN.2012.97S.606
Anmälan om kränkande behandling vid
Fågelmara skola, Karlskrona kommun

Länsstyrelsen i Blekinge län

BUN.2012.122.106
Inbjudan att ansöka om medel för insatser
som syftar till att motverka hedersrelaterat
våld och förtryck 2012

Advokatbyrån Mark & Miljö AB BUN.2011.440.043
Mål 141-12 Förvaltningsrätten
Tant Grön återkallar sin talan.
Föräldrar, elever m fl

BUN.2011.406.619
Skrivelser gällande Bättre skola 2012
samt svar från politiker

Marie Börjesson
Skolsköterska

BUN.2011.508.042
Skolsköterskans arbetssituation på
Sunnadalskolan

Marcus Pedersen

BUN.2012.7.004
BUN.2012.14.004
Synpunkt på säkerheten för barnen på
Paradisets förskola i Jämjö

Pedagogerna på
Hästö förskola

BUN.2012.120.611
Skrivelse från pedagogerna på Hästö
förskola samt svar från Patrik Hansson

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

2 maj 2012

§ 53
Kurser och konferenser
Konferens ”Kommunalt huvudmannaskap i praktiken”
Tid: 9 maj kl. 08.30 – 15.00
Plats: Marinmuseum
Inga anmälningar till övriga kurser eller konferenser på grund av de
ekonomiska läget.
____________
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§ 54
Övrigt
Barn- och ungdomsnämnden den 30 maj
Emma Stjernlöf (M) frågar om sammanträdet den 30 maj blir hel- eller halvdag.
Ordförande svarar att sammanträdet den 30 maj blir ett halvdagsammanträde.
_________

Bilaga 1
RN:s protokoll 2 rraj 2012
§ 48

Särskilt yttrande§ 48 Redovisning av åtgärder för budget i balans samt
förslag till ianspråktagande av nämndens reserv
Den socialdemokratiska gruppen vill särskilt uppmärksamma följande text i underlaget till
beslut:
Verkställigheten av det åtgärdspaket som lades.fram i internbudgeten i syfte att nå budget i
balans för 2012, har på grund av politiska anvisningar.från nämndens orc{förande och ansvarigt kommunalråd skjutits upp med hänvisning till beslut om skolansfra111tida organisation i
ko111111111?f11ll111äktige i april 2012.
Denna tidsförskjutning för verkställighet av beslutade åtgärder innebär af/ nämndens prognos kraftigt försämrats vilket.framgår av aktuell budgetuppföljning (redovisas separat).
På en månad har nänmdens underskott ökat med hela 10 miljoner kronor. Förvaltningen och
nämnden gör en gemensam bedömning att det är ohållbart att nu besluta om ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans 2012. Det står nämligen redan idag klart att konununen har svårt
att följa skollagens krav på undervisningen. Ytterligare sparpaket skulle riva upp alltför djupa
sår i för- och grundskolan.
Vi socialdemokrater anser att femklöverns budgetram för barn- och ungdomsnämnclen är alltför snäv. Det är den snäva budgetramen som är anledningen till de kraftiga besparingarna i
grundskolan.
Det är för oss oförståeligt att den styrande femklövern lämnat politiska anvisningar om att inte
tillåta verkställighet av tidigare, av rektorerna, framtagna åtgärdspaket. Den socialdemokratiska gruppen har inte fått någon som helst information om att sådana anvisningar lämnats.
Nänmden har inte heller informerats om anvisningarna. Dessutom finns det inga som helst
samband mellan den så kallade skolöverenskommelsen och det så kallade åtgärdspaketet som
rektorerna tagit fram.
Enligt vår mening har femklövern med sina politiska anvisningar om uppskjutna åtgärder försatt nämnden i en ytterst besvärlig ekonomisk situation.
Enligt gällande ekonomiska styrprinciper ska nämnden omedelbart vidta åtgärder om man
pJ gnostiserar en ekonomisk avvikelse. Detta bedöms inte vara realistiskt.

~r h~a k :aldemokratiska gruppen

L~nsson

~KARLSKRONA

Blod

Sammanträdesdotum

~KOMMUN.

30 maj 2012

1

Sammanträdesprotokoll

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 30 maj 2012

§ 55 Aktuell information

§ 56 Tertialbokslut april 2012 med personalnyckeltal
§ 57

Upphörande av principbeslut gällande lokalbidrag

§ 58

Verkställighet - Politiskt beslut Tving/Fridlevstad

§ 59 Tillbyggnad av verksamhetsyta på Fridlevstad skola

Justerandes slgn.

§ 60

Projekterings- och investeringstillstånd Vedebyskolan Lyckeby Kunskapscentrum

§ 61

Motion om frukost i skolan - återremiss

§ 62

lnriktningsbeslut - utveckling av samverkan mellan skola och arbetsliv

§ 63

Ansökan om godkännande för fristående förskola - Skrälve

§ 64

Ansökan om godkännande pedagogisk omsorg - Rödeby

§ 65

Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt

§ 66

Meddelanden

§ 67

Kurser och konferenser

§ 68

övrigt

Sign.

Sign.

Ufdragsbestyrkonde

~KARLSKRONA
~KOMMUN

30 maj 2012

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 30 maj 2012 kl 08.30 - 11.40

Beslutande ordf
1:ev ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S) rr o m kl 08.35 § 56 föredragningen
Roland Andreasson (S)
§ 64 delikatessjäv
Helene Gustafsson (S)
Eva Ottosson (M)
Morgan Kullberg (M)
Ola Svensson (SO)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg Karlsson 0/)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KO)

Tjänstgörande ersättare Martin Hedenmo (S)
Eva-Britt Oahlström (S)
Emina Cejvan (M)

§ 55 och§ 64

Ersättare
Martin Heden mo (S)
tro m § 56 - § 63 -- § 65 - 68
Eva Henningsson (S)
lv1agnus Johansson (M)
Anders Lundberg (MP)

Juslerondes sign.

Maria Persson, fö rvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Peter Arkeklint, controller
Lena Oehlin, personalspecialist
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare
Eva Karlsson , nämndsekreterare

Sign.

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Tjänstemän

Blod

Sommontrödesdo1um

Utdrogsbcstyrkonde

~KARLSKRONA·

Sommonlrödesdotum

~KOMMUN

30 maj 2012

BARN -OCH UNGDOMSNÄM NDEN

Utses att justera

Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen
den 4 juni 2012

Justerade paragrafer§§ 55-68
Sekreterare

Underskrifter

Ordförande
Justerare
Juste rare

Protokollet från barn - och ungdomsnämndens sammanträde den 30 maj 2012
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
dl-"'n 4 juni 2012.
Intygar i tjänsten

~~~

Eva Karlsson
Näm ndsekreterare

Sigo.

il

Sign.
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Sammantrödesprotokoll

Roland Andreasson (S)
Jeanette Pettersson (S) § 64

Justeringens tid och plats

Blod

Utdrogs bestyrkande

~KARLSKRONA

Sammontrödesdotum

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN

4
30 maj 2012
Sammanlrädesprotokoll

~KOMMUN

Blad

§ 55
Aktuell information
1.

Ny ledamot i barn- och ungdomsnämnden
Ordförande hälsar Morgan Kullberg (M) välkommen som ledamot i
barn- och ungdomsnämnden. Morgan efterträder Birgitta Gamelius (M)
som avsagt sig sitt uppdrag i nämnden.

2.

Rektorsorganisation hösten 2012
Det har varit en del pensionsavgångar i rektorsgruppen.
Efter en rekryteringsprocess har tre nya rektorer har anställts:
Fredrik Jarny, Sunnadal 6-9
Anne Johansson, Hasslö F-5
Johannes Landtreter, Sturkö F-5 samt Ramdala F-5
Johan Johansson blir rektor för Tullen F-5 och Hästö F-5
Henning Fuhrman blir rektor för Wämöskolan
Stefan Andreasson blir rektor för Lyckåskolan då verksamheten flyttas
till Vedebyskolan.

3.

Juslerandes sign.

Sign.

Prognos n'i':'uppryl!else v"rterc.1inen 2012
Redovisning sker på nämndens sammanträde den 27 juni då även
resultatet från de nationella proven finns med i presentationen, efter
önskemål från arbetsutskottet.

Sign.

Utdrogsbestyrkande

~KARLSKRONA

Sommontrödesdatum

~KOMMUN

30 maj 2012

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Blad
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Sammanträdesprotokoll
BUN.2011.508.041

Kommunstyrelsen
Ekonomi
Akten

§ 56
Tertialbokslut april 2012 med personalnyckeltal
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande tertialbokslut
per den 30 april 2012.

Driftsredovisning
Nettoanslag
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 967,0 Mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per
den 30 april 2012 uppgår till 345,5 Mnkr, att jämföra med budgeterat
utfall om 339, 1 Mnkr, således en positiv avvikelse med 6,3 Mnkr.
Personalnyckeltal
Uppföljning av personalnyckeltalen för perioden 1 december 2011 till
den 31 mars 2012 är utskickat.

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförva1m1ngen föreslår oarn- och ungdomsnamnden
besluta

att tertialbokslut per den 30 april 2012 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
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Sammanträdespratokoll
BUN.2010.326.042

Ledningsgrupp
Berörda
Akten

§ 57
Upphörande av principbeslut gällande lokalbidrag
Barn- och ungdomsnämnden fastställde vid sitt sammanträde den
20 december 2010, § 78 lokalt regelverk gällande förhöjt lokalbidrag
till befintlig fristående verksamhet och vid nyetableringar.
Regelverket är nu inaktuellt, då lokala förutsättningar har förändrats.
Den nationella förändringen "Offentliga bidrag på lika villkor" med
ikraftträdande 1 juli 2009 och tillämpning första gången kalenderåret
201 O kvarstår.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och
ungdomsnämnden besluta
att nuvarande regelverk gällande förhöjt lokalbidrag till befintlig
fristående verksamhet samt vid nyetableringar upphör att gälla.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andreasson (S),
Helene Gustafsson (S), Eva-Britt Dahlström (S) samt Åsa Gyberg Karlsson (V)
deltar inte i beslutet.
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BUN.2011.406.619

Kommunfullmäktige
Ledningsgrupp
Berörd rektor
Akten

§ 58
Verkställighet- Politiskt beslut Tving/Fridlevstad
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2012, § 62 att-sats 3, att delegera
nedanstående till barn- och ungdomsnämnden för handläggning; att Tvings
skola från höstterminen 2012 endast ska omfatta elever i årskurserna F-3,
medan eleverna i årskurserna 4-6 i stället erbjuds plats vid Fridlevstad skola.

Propositionsordning
Ordförande föreslår följande propositionsordning:
Kommunfullmäktiges delegerade ärende innebär att nämnden ska verksställa förslaget. Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att
barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar

att avslå förslaget att Tvings skola från höstterminen 2012 endast ska omfatta
elever i årskurserna F-3, medan eleverna i årskurserna 4-6 i stället erbjuds
plats vid Fridlevstad skola.
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S Ohlsson
Akten

§ 59
Tillbyggnad av verksamhetsyta på Fridlevstad skola
Bakgrund
I Fridlevstad finns en förskola med 3 avdelningar. Sedan läsåret
200712008 har dessa verksamhetslokaler inte täckt det behov av
förskoleplatser som har efterfrågats i området. För att möta detta har
förskolans 5-åringar använt lokaler i skolan. Första åren delar av
dagar men sedan hösten 2010 på heltid.

Behovet av fler förskoleplatser än vad som ryms i befintlig förskola
kvarstår.
De lokaler som förskolan tidigare disponerat behövs inför kommande
läsår för fritidshemmets verksamhet. Med anledning av detta behöver
ny verksamhetsyta omgående tillskapas.
Förslag
En förstudie har gjorts av Tekniska förvaltningen på en tillbyggnad av
skolan på ca 125m2. (Bilaga 1,2 och 3.)
Barnkullarna i området varierar mellan åren vilket innebär att det
ibland är skolan och fritidshemmet som är i behov av mer yta och
ibland förskolan. (Bilaga 4.)
Förslaget att bygga till på en av skolbyggnaderna baseras på att vi vill
tillskapa en yta som kan användas flexibelt av förskola, skola och
fritidshem utifrån behov.

Utifrån gjord förstudie bedöms kostnaden för byggnaden till maximalt
2,5 miljoner kronor. Vilket ger en årshyra för Barn- och
ungdomsnämnden på maximalt 250 000 kronor. Byggnaden kan stå
klar 7 månader efter beställning till Tekniska förvaltningen.
Behovet av investeringsmedel finns med i barn- och
ungdomsnämndens förslag till investeringsplan för åren 2012-2017
som lämnades i samband med skolöverenskommelsen.
Förskolebarnen kommer till största del att använda befintlig förskolas
utemiljö för sin utevistelse varför inga förändringar görs på skolans
gård i nuläget. Avståndet mellan skolan och förskolan är ca 150
meter.
Detaljplanering av lokalerna görs tillsammans med berörd personal
efter att beslut fattats om att tillbyggnaden ska genomföras.
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Under byggtiden kommer förskolans 5-års verksamhet att vara kvar i
de lokaler på skolan som de tidigare disponerat. Fritidshemmet får
utökade ytor i befintlig byggnad genom att skolans år 3 tillfälligt flyttas
till andra ytor på skolan.

Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hemställa hos tekniska nämnden, att uppdra till tekniska
förvaltningen, att snarast genomföra ovan beskrivna tillbyggnad
av Fridlevstad skola.
Yrkanden
Nicklas Platow (M) yrkar på att återremittera ärendet för fortsatt beredning
med syfte att beskriva behoven för hela Tving och Fridlevstad.
Patrik Hansson (S) och Ola Svensson (SO) bifaller Nicklas Platows återremiss.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det
ska återremitteras och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att
ärendet ska återremitteras.
Beslut
P:1rn- och ungcl0msnämnden bes 1utar att återremittera ärendet.
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Projekterings- och investeringstillstånd Vedebyskolan Lyckeby kunskapscentrum
Ärendet utgår.
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BUN.2011 .507.291

Tekniska förvaltningen
Ledningsgruppen
Berörda rektorer
Akten

Juslerondes sign.

Blad

Sammonlrödesdotum

~KOMMUN

Sign.

Utdrogsbestyrkonde

~KARLSKRONA

Sommonträdesdo1um

~KOMMUN

30 maj 2012

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Blod

11

Sammanträdesprotokoll
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Kommunfullmäktige
Ledningsgrupp
Akten

§ 61
Motion om frukost i skolan - återremiss
")e

lia".'.>le-
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Barn- och ungdomsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag
att utreda möjligheten att införa frukost på en eller flera skolor.
Den enskildes hälso- och motionsvanor har stor betydelse både för
livskvalitet och arbetsresultat. För elever i grundskolan är matvanor
och kostintag väldigt viktiga för den enskildes välbefinnande. Skolan
har urider många år erbjudit gratis skollunch, som skall motsvara en
tredjedel av det dagliga näringsbehovet. Detta är ett obligatoriskt
åtagande för skolan, som är reglerat i skollagen .
Under senare år har kraven på att forskningsbasera skolans
verksamhet ökat. I den nya skollagen betonas också samspelet mellan
vetenskap och erfarenhet för utveckling av verksamheten. Samspelet
mellan forskning och det som pågår i skolornas vardag, är dock långt
ifrån självklart, linjärt eller enkelt. Detta gäller även frågan om
studieresultat i relation till t.ex. den enskildes frukost- och kostvanor.

Tjänstemannaförslag
Eftersom verksamheterna redan idag kan erbjuda möjligheter för
er1ski!1a el'3ver att kur:na i:1ta frukoc:+ i skolan, genom fritidshemmet eller
genom lokala lösningar i stor utsträckning, och med anledning av den
ansträngda ekonomiska situationen som gäller för Barn- och
Ungdomsförvaltningen, föreslås Kommunfullmäktige:
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Yrkanden
Patrik Hansson (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till motionen.
Nicklas Platow (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag .
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Patrik Hanssons
och Åsa Gyberg Karlssons yrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag .
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller
förvaltningens förslag röstar ja och den som bifaller Patrik Hanssons och
Åsa Gyberg Karlssons yrkande röstar nej .
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Följande röstar ja:
.
Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Emina Cejvan (M),
Eva Ottosson (M), Morgan Kullberg (M), Ola Svensson (SO),
Peter Christensen (FP), Pernilla Persson (C) samt Thomas BrindefalkKnutsson (KO).
Följande röstar nej:
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland And reasson (S),
Helene Gustafsson (S), Eva-Britt Oahlström (S) samt Åsa GybergKarlsson (V).
Barn- och ungdomsnämnden har med rösterna 9 ja-röster och 6 nej-röster
beslutat enligt förvaltningens förslag .
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BUN.2012 .160.609

M Persson
M Dahl
Akten

§ 62
lnriktningsbeslut - utveckling av samverkan mellan skola och arbetsliv
Bakgrund
Ett av skolans uppdrag utifrån Lgr11 är utveckla kontakter med organisationer
och företag som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i
det omgivande samhället. Detta är ett sätt att bidra till varje elevs
kunskapsutveckling, motivation för utbildning och val av fortsatt utbildning. Det
är ett läroplansmål som ska gå som en röd tråd genom hela utbildningen. Det
är alltså inte kopplat till enbart vissa ämnen eller utvalda aktiviteter.
Kontakterna med det omgivande samhället ska om möjligt spegla hela utbudet
av organisationer och företag/branscher. Idag finns utbyggda kontakter i
varierande omfattning.
En del i skolornas arbete med detta uppdrag är att anordna prao-platser. I dag
genomförs i Karlskrona kommun prao under 6 veckor (2+2+2 i åk 8 och 9)
vilket har varit ett politiskt inriktningsbeslut. Prao-verksamheten samordnas
mellan skolorna. Idag finns ett begränsat antal prao-platser och alla branscher
kan inte alltid vara representerade . Många elever saknar också de nätverk
som behövs för att själva ordna egna kvalificerade praoplatser.
Enligt tidigare beslut kommer ett förslc:g om en ny vägledningsorganisntion
som kan öppna upp för nya arbetssätt avseende samverkan mellan skola och
arbetsliv, att föreläggas barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden;
tidplanen är att detta sker efter sommaren .

Förvaltningens förslag
För att utifrån Lgr11 och skollagen skapa goda förutsättningar för samverkan
och samarbete mellan skola och det omgivande samhället och arbetslivet ges
förvaltningen i uppdrag att utforma en strategi för hur det arbetet ska bedrivas.
Det förutsätter att det tidigare beslutet om strikt 6 veckors prao i åk 8 - 9
upphävs. Syftet är att skapa en större flexibilitet och framför allt att tydliggöra
hela skolans ansvar för elevernas entreprenöriella lärande.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta

att ge förvaltningen i uppdrag att utforma en strategi för utvecklingen av nya
samarbetsformer mellan skola och arbetsliv och att det tidigare beslutet
om 6 veckors prao i åk 8 - 9 upphävs.
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Yrkanden
Asa Gyberg Karlsson fY) yrkar på en ändring av att-satsen.
Sista delen av meningen stryks, den lyder då:
att ge förvaltningen i uppdrag att utforma en strategi för utvecklingen av nya
samarbetsformer mellan skola och arbetsliv.
Nicklas Platow (M) och Patrik Hansson (S) bifaller Asa Gyberg Karlssons
ändringsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Asa Gyberg
Karlssons med fleras ändringsyrkande och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutar enligt Asa Gyberg Karlssons ändringsyrkanden.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att utforma en strategi för utvecklingen av nya
samarbetsformer mellan skola och arbetsliv.
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Skrävle ek förening
A Ottosson
Akten

§ 63
Ansökan om godkännande för fristående förskola - Skrävle
Skrävle ekonomisk förening ansöker om godkännande av fristående
förskola i Skrävle. Planerad start är den 1 augusti 2012.
Bedömning av ansökan
Skrävle ekonomiska förenings ansökan, svarar mot de krav på god kvalite
och säkerhet som ställs i skollagen samt de kvalitetskrav som barn- och
ungdomsnämnden fastställt.
Genom att samarbeta med det kommunala fritidshemmet, som finns i samma
byggnad, kan personalen nyttjas på ett effektivt sätt. Det ger möjlighet för
förskolans båda anställda att under stor del av dagen vara i barngruppen
samtidigt. Samarbete med fritidshemmet möjliggöra att tid kan avsättas för
planering och annat som inte kan genomföras då personalen är i barngruppen.
Enligt ansökan ska föräldrarna göra arbetsinsats i syfte att ge personalen
möjlighet till enskilt arbete. Genom att styra närvarotiderna för 15-timmarsbarnen kan också tid frigöras för dokumentation och andra arbetsuppgifter
som skollag och läroplan föreskriver.

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att lämna godkännande till Skrävle ekonomiska förening att bedriva
fristående förskola
att bevilja bidrag till Skrävle fristående förskola utifrån gällande platsbegrepp
och resursfördelningssystem (Skollagen 2 kap 5 § samt 8 kap. 21 tom
24 §§)samt
att senast den 1 maj 2013 ska tillsynsbesök genomföras på Skrävle
fristående förskola (Skollagen 26 kapitlet).
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Asa Gyberg Karlsson (V) deltar inte i beslutet.
Asa lämnar ett särskilt yttrande, bilaga 1.
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J Kousholt
A Ottosson
Akten

§ 64
Ansökan om godkännande pedagogisk omsorg - Rödeby

Roland Andreasson (S) anmäler delikatessjäv.
Jenny Kousholt ansöker om att få starta enskild pedagogisk omsorg i form
av familjedaghem i Rödeby. Familjen, som består av Jenny, hennes man
och tre barn, bor i ett enfamiljshus med tillhörande trädgård.
Familjedaghemmet ska bedrivas i det egna hemmet som Villa Kousholt;
ekonomisk förening.
Jennys ansökan avser verksamhet för förskolebarn och skolbarn och ska
bedrivas under vardagar inom ramtiden 6 .00-18.00 utifrån de behov
placerade barn har.
Bedömning av ansökan
Jenny Kousholts ansökan om att starta enskild pedagogisk omsorg i form av
familjedaghem bedöms svara mot de krav som ställs i skollagen.
Jenny är beredd att starta verksamheten i juli 2012, dock är vår bedömning att
godkännande ska lämnas från och med den 1 augusti 2012.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta

att bevilja ansökan om godkännande för enskild pedagogisk omsorg i form av
familjedaghem från Jenny Kousholt; Villa Kousholt (Skollagen 25 kap.)
samt
(

att bevilja bidrag till Villa Kousholt utifrån gällande platsbegrepp och
resursfördelningssystem (Skollagen 25 kap. 10 tom 14 §§).

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.

Åsa Gyberg Karlsson (V) deltar inte i beslutet.
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§ 65
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt

Justerondes sign.

Protokoll från
centrala
samverkansgruppen

Barn- och
ungdoms kontoret

BUN.
2011.444446.043

Yttrande i mål
1534-1536
angående
tillämpning av
skollagen

Barn- och
ungdomsnämnden
Ordförande

BUN.
2011.444446.043

Yttrande i mål
1534-1536
angående
tillämpning av
skollagen

Barn- och
ungdomsnämnden
Ordförande

BUN.
2011.3878.606

Dispens från
gällande regler och
föreskrifter

Barn- och
ungdomskontoret
Anita Ottosson
Kvalitetssamordnare

BUN.
2012.1448.606

Dispens från
gällande regler och
föreskrifter.
Placering i förskola
före ett års ålder

Barn- och
ungdomskontoret
Anita Ottosson
Kvalitetssamordnare

BUN.
2012.145.609

Avgiftsbefrielse i
förskola

Barn- och
ungdomskontoret
8olvig Ohlsson
Verksamhetschef
förskola

BUN.
2012.1418.619

Beslut om
avgiftsbefrielse i
fritidshem

Barn- och
ungdomskontoret
Mats Dahl
Verksamhetschef
skola och fritidshem
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BUN.
2012.84.046

Beviljande av medel
Barn- och
ungdomskontoret
ur fonder,
Karlskrona Samfond Anja Eklund
Kvalitetschef
för
Dag hemsverksam het

BUN9.
2011.64.606

Prövning om en elev
ska tas emot i
grundsärskola

Stöd och utveckling
Tomas Hall
Rektor

BUN9.
2011.65.606

Prövning om en elev
ska tas emot i
grund särskola

Stöd och utveckling
Tomas Hall
Rektor

BUN9.
2011.80S.606

Prövning om en elev Stöd och utveckling
ska tas emot i grund- Tomas Hall
särskola och där läsa Rektor
ämnen eller ämnesområden

BUN9.
2012.60S.606

Beslut om huruvida
elev som mottas i
grundsärskola ska
läsa ämnen eller
ämnesområden

Stöd och utveckling
Tomas Hall
Rektor

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegationsärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
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§ 66
Meddelanden
Kommunfullmäktige § 49

BUN.2011.432.102
Kommunala val

Kommunfullmäktige § 56

BUN .2011.220.042
Uppföljning per den 29 feb ruari 2012 för
hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet

Kommunfullmäktige § 59

BUN.2011.288.109
Förslag till Social Mångfaldsplan för
Karlskrona kommun 2012
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Barn- och ungdomsnämndens åtgärder för
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uppsikt

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.444.043
Underrättelse, tillämpning av skollagen,
Karlskrona Montessori AB samt yttrande
från barn- och ungdomsförvaltningen

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.445.043
Underrättelse, tillämpning av skollagen ,
Bastasjö språkskola samt yttrande
från barn- och ungdomsförvaltningen
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Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.446.043
Underrättelse, tillämpning av skollagen,
Karlskrona språkskola samt yttrande
från barn- och ungdomsförvaltningen

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.444.043
Beslut, tillämpning av skollagen,
Karlskrona Montessori AB samt yttrande
från barn- och ungdomsförvaltningen

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.445.043
Beslut, tillämpning av skollagen,
Bastasjö språkskola samt yttrande
från barn- och ungdomsförvaltningen

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.446.043
Beslut, tillämpning av skollagen,
Karlskrona språkskola samt yttrande
från barn- och ungdomsförvaltningen

Arbetsmiljöverket

BUN.2012.143.291
Resultat av inspektion, Ramdala skola

Barn- och elevombudet

BUN.2012.146S.606
Anmälan om kränkande behandling vid
Jändelskolan, Karlskrona

Pernilla Jedhammar

BUN.2012. 7.004
Synpunkter på förslagen om nedskärning i
Holmsjö skola.

Maud Sandberg

BUN.2012.96.046
Ansökan om pengar ur Karlskrona skolväsendes samfond för skolledare och lärare.

Föräldrar, elever m fl

BUN.2011.406.619
Skrivelser gällande Bättre skola 2012
samt svar från politiker.

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

Sign.
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Justerondes sign.
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SommanlrCidesdatum

U!dragsbestyrkonde

i'f'iKARLSKRONA

30 maj 2012

BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Övrigt
Regelverk för friskolors antagning av elever
Nicklas Platow (M) frågar om det finns något regelverk för friskolors
antagning av elever.
Vårdnadsbidrag
Helene Gustafsson (S) ställer frågor gällande vårdnadsbidrag.

Sign.

Sign.
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§ 68

Justerandes sign.

B!ad

Sommanlrödesdalum

~KOMMUN

Utdragsbesty rkan de

-·,

Bilaga I
BUN den 30 maj 2012
§ 63

Barn- och Ungdomsnämnden 30 maj 2012
· Silrskilt yttrande ärende 10: Ansökan om godkännande för fristående förskola Skrävle
Vänsterpai1iet deltar inte i beslutet då vi anser att kommunen själva borde fortsätta driva
Skrävle förskoia, liksom Skrävle skola. Vi är fortfarande övertygade om att förskolan och
skolan ha- en nyckelroll både när det gäller barns utveckling OCH utvecklinge11 såväl på
landsbygden, som i staden. Har vi ambitionen att (hela) kommunen ska växa både som
människor och i antal, måste vi ha ambitioner när det gäller förskolan och skolan. Samtidigt
som vi har ambitioner för landsbygden. Det tänker Vänsterpartiet fortsätta med!
Asa Gyberg-Karlsson, Vänste1partiet

27 juni 2012

1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 27 juni 2012
§ 69 Budgetuppföljning maj 2012
§ 70 Förslag till utformning av strukturbidrag för 2012
§ 71 Tilläggsanslag till förskolan 2012
§ 72 Projekterings- och investeringstillstånd Lyckeby Kunskapscentrum
§ 73 Tillbyggnad av verksamhetsyta på Fridlevstad skola
§ 74 Yttrande över svar på kommunens yttrande gällande ansökan om
godkännande och rätt till bidrag för fristående förskoleklass, grundskola
och fritidshem för Strömsbergs friskola
§ 75

Riktlinjer för kommunal pedagogisk omsorg

§ 76

Yttrande Skrävle fritidshem

§ 77

Utredning Sunnadal/Wämö

§ 78 Aktuell information
- Kvalitetskommissionen
- SYV-information
- Betyg vt 2012
- Information förhandling övertalighet
- Investeringar/lokalplaneringar
- Lägesrapport kvalitetsaspekter, resultat och jämförelser
- Redovisning klagomål/anmälningar
§ 79 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
§ 80 Meddelanden
§ 81 Kurser och konferenser
§ 82 Övrigt

27 juni 2012
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Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 27 juni 2012 kl 08.30 – 14.50

Beslutande ordf
1:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Eva Ottosson (M)
Morgan Kullberg (M)
Ola Svensson (SD)
fr o m § 71 föredragn kl. 09.00 t o m föredragn slut kl. 12.10
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Eva-Britt Dahlström (S)
Eva Henningsson (S)
Ersättare
Gabriel Böck (M)
Magnus Johansson (M)
Anders Lundberg (MP)
Tjänstemän

t o m föredragningens slut kl. 12.10

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem
Ann-Christin Östbergh, controller
Lena Dehlin, personalspecialist
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare
Gunilla Ingestad, kvalitetssamordnare § 78 Betyg vt 2012
Gunilla Bergman, rektor Lyckeby skolområde § 72
Eva Karlsson, nämndsekreterare

27 juni 2012

Utses att justera
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Pernilla Persson (C)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen
den 2 juli 2012

Justerade paragrafer §§ 69-82
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 27 juni 2012
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 2 juli 2012.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

27 juni 2012

Kommunstyrelsen
Ekonomi
Akten
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BUN.2011.508.041

§ 69
Budgetuppföljning maj 2012
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande budgetuppföljning per den 31 maj 2012.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 971,9 Mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per
den 31 maj 2012 uppgår till 428,1 Mnkr, att jämföra med budgeterat
utfall om 438,51 Mnkr, således en positiv avvikelse med 10,2 Mnkr.
Kommunstyrelsen beslutade i maj om besparingar rörande IT och
telefoni. Beslutet får effekt på förvaltningen genom att dess ram
reduceras med 763 tkr innevarande år.
Investeringsredovisning
Bedömning är att hela investeringsbudgeten för 2012, 4,0 Mnkr samt
kvarvarande överförda medel från 2011, kommer att förbrukas.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden
besluta
att budgetuppföljningen per den 31 maj 2012 godkänns och överlämnas
till kommunstyrelsen.
att reducering av nämndens budgetram med 763 tkr för besparing av IT
och telefoni belastar nämndens reserv.
Yrkanden
Nicklas Platow (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget förslag
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

27 juni 2012
M Dahl
Ekonomi
Berörda rektorer
Akten

BUN.2012.185.043

§ 70
Förslag till utformning av strukturbidrag för 2012
Skolöverenskommelsen som beslutades av kommunfullmäktige den
26 april 2012 innebär avveckling av ett antal skolor från och med
höstterminen 2013.
När avvecklingen är genomförd skapas det bland annat bättre
förutsättningar rent ekonomiskt för kvarvarande enheter att kunna
bedriva verksamheten inom de ramar som elevbidraget genererar till
varje skola. Ett bärande element i beslutet till en förändrad skolstruktur
är förbättrade förutsättningar att bygga starka och framgångsrika skolor
utanför för centralorten och att kunna säkerställa en service till
kommunens medborgare som innebär ett rimligt avstånd till barnens
hemskola, en närhetsprincip.
I avvaktan på verkställighet av beslutet med medföljande budgeteffekt
finns för 2012 behov av ekonomiskt stöd, strukturbidrag, till de små
skolenheter som ligger utanför centralorten och som av strukturella skäl
har ett för litet elevunderlag som bas för sin budget.
Förvaltningen föreslår därför att de skolor i kommunen som ligger
utanför centralorten och som har ett elevunderlag i årskurs 1-6
understigande 100 elever erhåller ett strukturbidrag för att få rimliga
budgetförutsättningar för 2012. Strukturbidraget finansieras genom att
från nämndens reserv ianspråkta ca 3,5 mnkr som fördelas mellan de
skolor som uppfyller kriterierna.
Beslutet om ett strukturbidrag med denna utformning gäller endast för
2012.
De skolor som kommer att omfattas av ovan nämnda strukturbidrag/och
fördelning, är följande:
Fågelmara skola 140 000 kr
Torhamns skola 600 000 kr
Sturköskolan
750 000 kr
Holmsjö skola 650 000 kr

5

Kättilsmåla skola
Fridlevstad skola
Tvings skola
Strömsbergs skola

350 000 kr
350 000 kr
350 000 kr
350 000 kr

27 juni 2012
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forts § 70
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att från nämndens reserv ianspråkta ca 3,5 Mnkr till ett strukturbidrag för 2012
att förvaltningen får i uppdrag att fördela ut bidraget mellan berörda skolor.
Yrkande
Nicklas Platow (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Helene Gustafsson (S) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 1.
____________

27 juni 2012

S Ohlsson
Ekonomi
Berörda fskl.chefer
Akten
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BUN.2012.186.043

§ 71
Tilläggsanslag till förskolan
Förskolan, liksom skolan, har en ansträngd ekonomi under 2012, med
den skillnaden att det inte blir lika synligt vad gäller förskolan i ett
ekonomiskt perspektiv, eftersom den verksamheten har större
möjligheter att påverka/öka sina intäkter. Det sker dock till priset av
större barngrupper och vad det kan innebära för risker ur ett
kvalitetsperspektiv.
De budgetåtgärder som vidtas inom förskolan under 2012 sker
samtidigt som verksamheten har stärkta krav på måluppfyllelse utifrån
förskolans nya läroplan.
Detta är påtalat från förvaltningen och utifrån det har ordförande gett ett
uppdrag att ta fram förslag till en ansats som i någon mån kan reglera
trycket på förskolans organisation under hösten 2012.
Förvaltningens förslag är att ge ett ekonomiskt stöd till de förskolor som
måste ha en särskild resursperson anställd för barn som är har intensiv
beteende träning, IBT. Dessa går inte under de kriterier som gäller för
BSB-potten och innebär en särskild ekonomisk belastning för berörda
enheter.
Konkret innebär det att högst 1 mnkr (5,5 tjänster) disponeras från
reserven för att kunna fördelas till fem förskolor, fyra kommunala och en
fristående, som berörs i höst. Dessa förskolor har barn som, enligt
önskemål från föräldrarna och efter rekommendation från
barnhabiliteringen, tränas enligt IBT-metoden. Pengarna fördelas ut från
och med 1 augusti 2012 och året ut.
Därtill anser förvaltningen det relevant att förskolan får en riktad
förstärkning för att kunna fortsätta arbetet inom KLIV-projektet
(=kreativa lärprocesser i verksamheten).
Förskolan och skolan har under flera år arbetat med KLIV-projekt. Detta
är en kultursatsning där professionella konstnärer tillsammans med
pedagogerna planerar och genomför det pedagogiska arbetet, som
knyts till ett kunskapsområde. Skolan får statlig finansiering med 630
000 kronor (för läsåret) för dessa projekt genom Statens Kulturråd
medan denna finansieringsmöjlighet inte finns för förskolan. KLIVprojekten är mycket uppskattade och helt i linje med de uppdrag som
förskolan har enligt styrdokumenten.
För att förskolor ska kunna delta i dessa projekt även under hösten så
föreslås att 50 000 kronor tillförs dem för att underlätta för dem att delta
i dessa utvecklingsprojekt.

27 juni 2012
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Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att från nämndens reserv ianspråkta högst 1mnkr till resurspersoner för
IBT-träning i förskolan för hösten 2012
att förvaltningen får i uppdrag att fördela ut dessa medel till berörda förskolor
att från nämndens reserv ianspråkta 50 000 kr för finansiering av KLIV-projekt
i förskolan hösten 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

27 juni 2012

M Dahl
Berörda rektorer
Akten
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BUN.2011.507.291

§ 72
Projekterings- och investeringstillstånd för Lyckeby kunskapscentrum
Bakgrund
Kommunfullmäktiges beslut den 26 april om skolstruktur för Karlskrona
kommun inrymmer utveckling/etablering av Lyckeby Kunskapscentrum, LKC.
Det innebär en F-9 verksamhet som omfattar dagens verksamheter vid,
Lyckebyskolan (f-5) och Vedebyskolan (6-9), Lyckåskolan (särskola 1-9) samt
årskurs 7-9 särskola vid Rosenfeldtskolan.
En bärande tanke vid utveckling/etablering av Kunskapscentrum med
verksamhet F – 9 är möjligheten till koncentration och stor flexibilitet i
användning av samlade resurser. Befintliga Nättraby kunskapscentrum har
stått som exempel, en stor enhet med tydliga inre avgränsningar för olika
åldersgrupper och behov – en skola som uppnår goda kunskapsresultat,
noterar sig i SKL:s attitydundersökning om nöjdhet och är resurseffektiv.
Skollagen ställer idag krav på tillgång till elevhälsa för samtliga barn/elever
och på att de elever som behöver stöd också får detta. Ett kunskapscentrum
ger ökade förutsättningar att svara upp mot dessa krav inte minst utifrån den
bredd av kompetens som blir tillgänglig för hela verksamheten. Tillgången till
en bred kompetens innebär också en ökad förmåga hos verksamheten att
möta alla barn/elevers behov för ett framgångsrikt lärande. För särskolan
innebär detta ökade förutsättningar för en väl fungerande integrering i
grundskolans övriga verksamhet. En större enhet kan också hålla ett
välsorterat skolbibliotek och på ett resurseffektivt sätt bygga en it-struktur som
gynnar utvecklingen av digital kompetens, två saker som är krav i den nya
skollagen.
Språk och science är den profil som planeras för verksamheten och som
tillsammans med deltagande i Undervisningslyftet förväntas bidra till ökad
måluppfyllelse.
Under etableringsfasen kommer enheten att ha ett uppdrag att utveckla och
tydliggöra sin verksamhetsidé som ska vara tydlig för elever och föräldrar.
En förstudie har genomförts i samarbete med rektorerna med målsättningen
att utifrån verksamheternas behov skapa optimalt lokalutnyttjande.
Behov av åtgärder
Verksamheten kommer att omfattar verksamheterna förskoleklass, fritidshem,
särskola och grundskola åk 1-9 för sammanlagt ca 550 barn/elever.

27 juni 2012
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Schemaläggning utifrån gällande kursplaner och krav på undervisningstid
ställer krav på att ytor för
o ämnena slöjd, teknik och idrott skapas, detta ökade behov tillgodoses i
huvudsak genom anpassning av befintliga lokaler
o omklädning i samband med idrott, två omklädningsrum byggs i anslutning
till befintliga
o matsal, genomförs genom att delar av befintlig aula tas i anspråk
o undervisning i årskurs F-6 och särskola 1-9, skapas i huvudsak genom
anpassning av befintliga lokaler i huvudbyggnad, nuvarande förskola och
den sk övningsbygganden
o fritidshems- och klubbverksamhet, skapas genom tillbyggnad
o no-undervisning och matteverkstad, ett science center uppförs
(ca 300 kvm) och ersätter befintliga salar i huvudbyggnaden som blir
basutrymmen för år 3-6.
För barn/elever i de yngre åren behöver lek- och utemiljö anpassas. Befintliga
fasta lekredskap som idag är placerade på Lyckebyskolan och Lyckåskolan
flyttas till LKC.
Lokalutnyttjande och ekonomi
Lokalerna utformas utifrån de principer som beslutats av barn- och
ungdomsnämnden d v s för att såväl förskola som grundskola i framtiden ska
kunna nyttja lokalerna utifrån barn- och elevströmmarnas variation.
Lokalerna vid Lyckåskolan och Lyckebyskolan friställs vilket innebär att total
lokalyta för BUN minskar. Vid Rosenfeldtskolan möjliggör flytten av särskolan
årsk 7-9 att plats för förskoleverksamhet skapas, också beslut i
skolöverenskommelsen. Verksamheten vid Vedeby förskola flyttas till befintlig
verksamhet på Gullberna vilket frigör lokaler för LKC. Vid Rosenfeldtskolan
möjliggör flytten av särskolan åk 7-9 att plats för förskoleverksamhet skapas.
Den minskning av den hyrda ytan för Lyckåskolan, Lyckebyskolan och
Vedebyskolan med 3 126 m2 innebär att en större del av förhyrd yta blir
undervisningsyta. Denna förändring åstadkoms genom
o anpassning av befintliga lokaler vid Vedebyskolan och Vedeby förskola
genomförs
o att ca 500 kvm lokalyta byggas
o anpassning av ute- och lekmiljö för de yngre åldrarna genomförs
Kostnaderna för anpassningar av befintliga lokaler och utemiljö samt
nybyggnation beräknas uppgå till 19-20 mnkr. Inför beslut om
skolöverenskommelsen gjordes hastigt en schabloniserad beräkning på
behovet av undervisningsyta vid nedläggning av Lyckebyskolan; kostnaden
uppgick till motsv ca 7 mnkr; i det fortsatta utredningsarbetet har framkommit
stort utökat behov av specialsalar för att klara schemaläggning för såväl f – 5
som tillkommande särskola (som inte ingick i uppdraget enligt
skolöverenskommelsen).

27 juni 2012
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Den utökade årshyran ska ställas mot den effektivisering av verksamheten
som förutses enligt beskrivning ovan samt i relation till kostnaden för det stora
renoveringsbehov som fortsatt verksamhet vid Lyckebyskolan hade medfört;
därtill flytt och etablering av en sammanhållen särskola.
Det är förvaltningens bedömning att det är god ekonomisk hushållning att
satsa framräknade investeringsmedel för etablering av beslutade
kunskapscentrum i Karlskronas skolstruktur.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslås besluta
att hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att
genomföra en projektering för etablering av ett kunskapscentrum i
anslutning till och på Vedebyskolans och Vedeby förskolas tomtmark
att hemställa hos Tekniska nämnden om att ansöka om investeringstillstånd
om 19-20 mnkr för etablering av Lyckeby kunskapscentrum
Yrkanden
Roland Andréasson (S) yrkar på återremiss för att ta upp ärendet i ett extra
sammanträde med barn- och ungdomsnämnden med datum enligt ordförande.
Nicklas Platow (M) bifaller Roland Andréassons yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att
återremittera ärendet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att återremittera ärendet för att ta upp det i ett extra sammanträde med barnoch ungdomsnämnden med datum enligt ordförande.
_____________

27 juni 2012

M Dahl
Berörd rektor
Akten
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BUN.2012.159.290

§ 73
Tillbyggnad av verksamhetsyta på Fridlevstad skola
Bakgrund
I Fridlevstad finns en F-6 skola och förskola lokaliserade inom samma
”skolby” och över tid har lokaler samnyttjats utifrån behov. Idag finns
en grupp 5-åringar i lokaler som också rymmer fritidshem, F-3 och
matsal.
Idag finns fritidsverksamheten på flera platser inom ”skolbyn”. För att
åstadkomma en effektiv personalorganisation behöver
fritidshemsverksamheten samlokaliseras. Det är ett skäl till behov av
utökad lokalyta.
Den nya läroplanen ställer ökade krav på undervisningens kvalité bl a
i de naturorienterande ämnena. Idag finns i Fridlevstad skola
begränsade möjligheter att möta detta krav. I den
skolöverenskommelse som träffats finns en ambition att skapa starka
landsbygdsskolor som möter kraven i de nya styrdokumenten. Det är
det andra vägande skälet till det utökade lokalbehovet.
Förslag
Utifrån ovan har en förstudie genomförts av Tekniska förvaltningen
för en tillbyggnad av skolan på ca 125m2.
Barnkullarna i området fluktuerar mellan åren vilket innebär att det
ibland är skolan och fritidhemmet som är i behov av mer yta och
ibland förskolan. Förslaget att bygga till på en av skolbyggnaderna
baseras på att vi vill tillskapa en yta som kan användas flexibelt av
förskola, skola och fritidshem utifrån behov.
Utifrån gjord förstudie bedöms kostnaden för byggnaden till ca 2,5
miljoner kronor. Vilket ger en årshyra för Barn- och
ungdomsnämnden på ca 250 000 kronor. Byggnaden kan stå klar 7
månader efter beställning till Tekniska förvaltningen.
Detaljplanering av lokalerna görs tillsammans med berörd personal
efter att beslut fattats.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hemställa hos tekniska nämnden, att uppdra till tekniska förvaltningen,
att ansöka om projekterings- och investeringstillstånd för tillbyggnad
av Fridlevstad skola.

27 juni 2012
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Yrkanden
Roland Andréasson (S) yrkar på återremiss för att ta upp ärendet i ett extra
sammanträde med barn- och ungdomsnämnden med datum enligt ordförande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att
återremittera ärendet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att återremittera ärendet för att ta upp det i ett extra sammanträde med barnoch ungdomsnämnden med datum enligt ordförande.
____________

27 juni 2012

Skolinspektionen
A Ottosson
Akten
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BUN.2012.147.630

§ 74
Förslag till yttrande över svar på kommunens yttrande gällande
ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem för Strömsbergs friskola
Kommunfullmäktige beslutade den 26 april 2012 att Strömsbergs skola
ska avvecklas från och med höstterminen 2013.
Lokaler med mera
Barn- och ungdomsförvaltningen hade, när remissvar på ansökan skrevs,
ingen kännedom om vad som avhandlats mellan sökande och fastighetschefen när det gäller lokalerna i Strömsberg. I ansökans skrivning om att
”ta över” befintliga skollokaler inklusive inventarier/utrustning och skolbibliotek
framgår inte tydligt vad som menas. Mot bakgrund av att det också anses att
friskolan avser att ta över utrustning och inventarier till en symbolisk summa
bedömde vi att det fanns fog för de kommentarer vi lämnade i remissvaret för
att tydligöra att barn- och ungdomsförvaltningen inte diskuterat eller gjort
överenskommelse om något övertagande.
Uppgiften om att paviljongen i Strömsberg skulle flyttas till Fridlevstad var vid
den tidpunkt vi lämnande yttrandet korrekt. Härefter har situationen förändrats
utifrån nya beslut.
Paviljongen är fortfarande hyrd av barn- och ungdomsförvaltningen men hur
och var den ska användas för skolorganisationens behov är ännu inte
fastställt.
Elevunderlag
Andelen elever som går på Strömsbergs skola har minskat med sju elever från
höstterminen till vårterminen.
Inför läsåret 2012/2013 finns, enligt idag tillgängliga uppgifter, totalt 60 elever
i förskoleklass tom årskurs 6. Mot bakgrund av detta blir antalet elever i
Strömsbergs skola inför 2013/2014 färre än vad sökande prognostiserat i sin
ansökan.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att lämna ovanstående yttrande till Skolinspektionen.
Beslutsförslag
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

27 juni 2012

S Ohlsson
A Ottosson
Förskolechefer
Berörda
Akten
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BUN.2012.189.611

§ 75
Riktlinjer för kommunal pedagogisk omsorg
Andelen familjedaghem har minskat över tiden och vi har idag 17
kommunala och tre fristående familjedaghem i kommunen. Från hösten
2012 kommer antalet enheter i kommunal regi att minska till åtta,
medan ytterligare ett familjedaghem i fristående regi startar.
Flertalet familjedaghem i Karlskrona har bedrivit sin verksamhet i lokal
tillsammans med annan/andra dagbarnvårdare. Denna utveckling har
delvis sitt ursprung i ett behov av att reglera dagbarnvårdarnas arbetstid
kontra behovet av omsorg för placerade barn. Dagbarnvårdarna har i
lokalen kunnat lämna över sin barngrupp till kollega när hennes
arbetstid ”varit förbrukad”. Genom att familjedaghemmen finns i lokal så
uppfattar många föräldrar att verksamheten per definition är förskola.
Detta har också Skolverket konstaterat i en nyligen genomförd nationell
kartläggning av pedagogisk omsorg (Rapport 370/2012). Skolverket
påvisar bl.a. att många kommuner är osäkra på hur begreppet
pedagogisk omsorg ska tolkas och vilka krav som kan ställas på
verksamheten. Kartläggningen visar också att många kommuner saknar
mål och riktlinjer för verksamheten.
Enligt 25 kap 2 § skollagen ska kommunerna sträva efter att erbjuda ett
barn pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem om barnets
vårdnadshavare önskar det.
Vi vill försöka tillmötesgå önskemål från de föräldrar som önskar
pedagogisk omsorg i form av familjedaghem. Detta vill vi göra utifrån de
behov vi ser och med utgångspunkt i vad skollagen nu föreskriver samt
vad som kommit fram i Skolverkets kartläggning. Vi vill kunna erbjuda
pedagogisk omsorg i familjedaghem som ett alternativ till förskola och
fritidshem och ta fram riktlinjer för att tydliggöra denna
verksamhetsform.
Förslag
Framtagna riktlinjer föreslås gälla från och med den 1 januari 2013. I
övrigt ska de regler och tillämpningsföreskrifter som finns för förskola
och fritidshem gälla. Familjedaghem som redan finns kommer
successivt att anpassas till riktlinjerna.
Riktlinjernas innebörd ska skriftligen klargöras för de föräldrar som
väljer pedagogisk omsorg.
MBL-förhandling § 11 är gjord den 19 juni.

27 juni 2012
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Tjänstemannaförslag
Barn – och ungdomsnämnden föreslås besluta
att anta föreslagna riktlinjer för pedagogisk omsorg i form av
familjedaghem samt
att riktlinjerna ska gälla från och med den 1 januari 2013 och
utvärderas till den 31 december 2013.
Beslutsförslag
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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Skrävle Youngsters ek fören.
A Ottosson
M Dahl
Akten
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BUN.2012.53.631

§ 76
Yttrande Skrävle fritidshem
Skrävle Youngsters ekonomisk förening ansöker om godkännande av
fristående fritidshem i Skrävle. Önskat startdatum är den 1 september 2012.
Bedömning av ansökan
Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för ………och fritidshem.
Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter
som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på
lång sikt för eleverna eller för den dela av skolväsendet som anordnas av det allmänna i
den kommun där utbildningen ska bedrivas. Skollagen 2 kap 5 §:
Skrävle Youngsters ekonomiska förenings ansökan, svarar inte mot de
krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen samt de krav
som ställs i läroplanen. I sammanfattning av ansökan ovan
exemplifieras bristerna i ansökan.
Vi har idag en kommunal skola och ett kommunalt fritidshem i Skrävle i
direkt anslutning till varandra. Enligt skollagen ska kommunen erbjuda
utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola
och grundsärskola. (Skollagen 14:3). Etablering av ett fristående
fritidshem innebär att det kommunala fritidshemmet måste stänga.
Enligt förarbetena till skollagen avses med ”påtagliga negativa följder”
bl.a. att kommunen skulle tvingas lägga ned befintlig enhet och detta
skulle medföra att avståndet till närmsta kommunala enhet avsevärt
skulle öka för elever i kommunen.
Förslag till avslag på ansökan bygger på att ansökan inte är tillfyllest, att
kommunen har en skyldighet att erbjuda fritidshem i kommunal regi
samt de negativa följder som uppstår för kommunen om ett fristående
fritidshem etableras i Skrävle.
Tjänstemannaförslag
Barn – och ungdomsnämnden föreslås besluta
att avslå Skrävle ekonomiska förenings ansökan om att bedriva
fristående fritidshem i Skrävle.
Yrkanden
Pernilla Persson (C), yrkar på att återremittera ärendet så Skrävle Youngsters
ekonomiska förening har möjlighet att komplettera sin ansökan.
Roland Andréasson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

27 juni 2012
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att
avgöra ärendet idag.
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och finner att
barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att avslå Skrävle ekonomiska förenings ansökan om att bedriva
fristående fritidshem i Skrävle.
Pernilla Persson (C) lämnar in särskilt yttrande, bilaga 2.
____________
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Kommunfullmäktige
Akten
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BUN.2011.406.619

§ 77
Utredning Sunnadal/Wämö
Utredare Lars Larsson presenterar vad utredningen kommit fram till.
I skolöverenskommelsen gavs ett uppdrag till förvaltningen att utreda hur
Sunnadalskolan och Wämöskolan kan integreras till en högstadieskola. En
tillsatt utredare har genomfört uppdraget med medverkan av
förvaltningsledning och berörda rektorer. I utredningsarbetet har även
personal, skolråd och elevråd medverkat.
Utredningen som föreligger innehåller enligt uppdrag en beskrivning och
analys av förutsättningarna för integration av de båda högstadieskolorna, samt
förslag till hur arbetet med integrationen bör bedrivas framgent.
Utredningen påvisar komplexiteten i ett genomförande av det givna uppdraget
och inbegriper en genomarbetad riskanalys med stöd i forskning på området.
Sammantaget ger utredningen underlag för förslag till beslut som innebär att
någon förändring inte bör göras med omedelbar verkan, men väl att en
process bör inledas för att åstadkomma en ökad integration i Karlskronas
skolor och förslag till hur det arbetet kan påbörjas av förvaltningen.
Ordförande och nämndens ledamöter tackar Lars Larsson för en bra och
utförlig utredning.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att Sunnadalskolans högstadium inte flyttas över till Wämöskolan mot
bakgrund av de slutsatser som utredningen redovisat.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

27 juni 2012
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§ 78
Aktuell information
1. Kvalitetskommissionen
Informationen flyttas till barn- och ungdomsnämndens sammanträde
i september 2012.
2. SYV-information
Kommunfullmäktige tog i samband med budget 2012 och planer för
2013-2014 den 21 juni 2011 § 104 beslut om att utreda frågan om
studie- och yrkesvägledarna.
Barn- och ungdomsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har
ett gemensamt uppdrag att arbeta fram ett förslag.
Ett arbetsdokument har tagits fram. Planen som är gemensam för
de båda nämnderna kommer att presenteras på respektive nämnd
augusti/september 2012.
Planen beräknas tas i bruk den 1 januari 2013.
3. Betyg vt 2012
Kvalitetssamordnare Gunilla Ingestad informerar kort om betygsresultaten
för årskurs 9 vårterminen 2012.
Andel med betyg i alla ämnen (kommunala skolor) är 76 %.
92 elever saknar behörighet i ett eller flera ämnen. 77 av dessa elever
har anmält sig till sommarskolan. I år har andelen som saknar betyg i
flera ämnen ökat.
Andelen elever som är behöriga till gymnasieskolan (totalt i kommunen)
är i år 86%.
4. Information förhandling övertalighet
Förvaltningschef Maria Persson och personalspecialist Lena Dehlin
informerar om hur långt förhandlingarna om övertalighet har kommit.
Förvaltningen förhandlar nu med kommunal om en turordningslista.
Förhandlingarna med lärarorganisationerna har strandat.
Listorna för lärarorganisationerna kommer därför inte vara klara förrän
i september vilket fördröjer uppsägningstiderna.
Parallellt samarbetar förvaltningen tillsammans med handikappförvaltningen som behöver rekrytera mer personal.
5. Investeringar/lokalplaneringar 2012-2017
Förvaltningschef Maria Persson informerar om vilka förslag till
investeringar och projekt som är aktuella för respektive skolområde.

27 juni 2012

21

forts § 78
6. Lägesrapport 2011 kvalitetsaspekter, resultat och jämförelser
Kvalitetschef Anja Eklund lämnar en lägesrapport för kvalitetsaspekter
2011 – resultat och jämförelser. Detta är en första sammanställning
enligt ”kvalitetsmodellen”.
7. Redovisning klagomål/anmälningar
Kvalitetssamordnare Anita Ottosson redovisar sammanställningen av
de klagomål som inkommit till förvaltningen genom kommunens tjänst:
Synpunkter och klagomål samt de synpunkter som inkommit direkt till
barn- och ungdomsförvaltningen.
Redovisningen avser 2011 samt 2012 fram till dagens datum.
Vidare informeras om anmälningar om kränkande behandling samt
anmälningar som gjorts till Skolinspektionen.
_____________

27 juni 2012
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§ 79
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
Protokoll från
centrala samv gr

Barn- och ungdomskontoret

BUN.
2012.96.046

Beviljande av
medel ur fonder

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson
Förvaltningschef

BUN.
2012.154.214

Yttrande i planärende,
detaljplan
Nordstjärnan 31,
Trossö

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson
Verksamhetschef förskola

BUN.
2012.169.214

Yttrande i planBarn- och ungdomskontoret
ärende, detaljplan Solvig Ohlsson
Verksamhetschef förskola
Verkö 3:267
Flextronicsfabriken

BUN.
2011.285.214

Yttrande i planärende, detaljplan
Säljö udde

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson
Verksamhetschef förskola

BUN
Dispens från
2011.537S.606 gällande regler
och föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson
Kvalitetssamordnare

BUN3
2012.236.606

Rätt att slutföra
utbildningen

Lyckeby skolområde
Vedebyskolan
Ulla Winza

BUN3
2012.237.606

Rätt att slutföra
utbildningen

Lyckeby skolområde
Vedebyskolan
Ulla Winza

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegationsärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
____________

27 juni 2012
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§ 80
Meddelanden
Kommunfullmäktige § 77

BUN.2010.517.042
Revisionsberättelse år 2011 och beslut om
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda
i dessa organ

Kommunfullmäktige § 79

BUN.2011.220.042
Redovisning av uppdrag att hitta
rationaliseringar, effektiviseringar och
åtgärder motsvarande 50 Mkr

Kommunfullmäktige § 86

BUN.2012.165.004
Balansförteckning över obesvarade motioner
och medborgarförslag den 1 april 2012

Rädda Barnen

BUN.2012.162.619
Undersökning om mobbing och utanförskap –
hur har det gått sen? samt svar från
kvalitetschef Anja Eklund

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.406.619
Beslut; laglighetsprövning enligt kommunallagen; nu fråga om avvisning

Barn- och elevombudet

BUN.2012.97S.606
Beslut; Anmälan enlift 14a kap skollagen samt
6 kap skollagen

Skolinspektionen

BUN. 2012.80S.606
Anmälan angående skolsituationen för elev
vid Tving skola i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

BUN. 2012.176S.606
Anmälan angående skolsituationen för elev
vid Rödebyskolan i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

BUN.2012.22.609
Uppföljning av Skolinspektionens beslut
angående urvalsgrunder för elever till
Rosenholmskolan Sport College

27 juni 2012
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Föräldrarna Ramdala skola
genom föräldrarådet

BUN.2011.406.619
Angående organisationsförändringarna på
Ramdala skola

Medborgare i Karlskrona

BUN.2012.7.004
Synpunkt gällande skolavslutningarna

Föräldrar, övr medborgare,
Skolverket m fl

BUN.2012.14.004
Skrivelser gällande skolavslutningarna

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

27 juni 2012

§ 81
Kurser och konferenser
Rektorn och lagen
Tid: 11-12 oktober
Plats: Jönköping
Pris: 2350 kr
Intresseanmälan till Eva Karlsson snarast.
______________
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§ 82
Övrigt
Avtackning
Eva-Britt Dahlström (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barnoch ungdomsnämnden. Eva-Britt avtackas med blomma och boken
”Skola i gränsland” av Peter Skogsberg.
Ordförande tackar Eva-Britt för hennes engagemang i nämndens arbete.
Birgitta Gamelius (M) har även hon avsagt sig sitt uppdrag som ledamot
i barn- och ungdomsnämnden. En bok skickas till Birgitta som tack för
hennes arbete i nämnden.
___________

Särskilt yttrande ang. Skrävle Youngsters Ekonomisk förenings ansökan att öppna Fritidshem i
Skrävle

Situationen i Skrävle har uppstått eftersom Karlskrona kommun lagt ned förskolan i Skrävle och har
beslutat lägga ned skolan och därtill hörande fritidshem.
Ett föräldrakooperativ, Skrävle youngsters ekonomisk förening har bildats och har fått tillstånd till att
bedriva förskola i Skrävle och vill också driva fritidshem.
Centerpartiet ser positivt på föräldrars engagemang i sina barns skolgång och är därför positiva till att
Skrävle youngsters ekonomisk förening får ta över fritids i Skrävle.
I svaret från förvaltningen står att man avstyrker ansökan bla då det innebär negativa följder för
kommunen. Frågan är om det inte snarare kan innebära en fördyring för kommunen om kommunen
ska bedriva fritidshem i Skrävle mellan kl. 06‐18.
Det finns ett par saker som behöver kompletteras i Skrävle youngsters ekonomisk förenings ansökan
bl.a. lokalfrågan och hur matfrågan ska lösas. När dessa kompletteringar är gjorda ser centerpartiet
positivt på att Skrävle youngsters ekonomisk förening bedriver fritidshem i Skrävle.
Vi har dessutom en lagstiftning ang. fri etableringsrätt att förhålla oss till.
För centerpartiet
Pernilla Persson

BUN 2012-06-27

Socialdemokraterna

Särskilt yttrande ärende 2: Förslag till utformning av strukturbidrag för 2012.

Ovanstående ärende rörande strukturbidrag till de landsbygdsskolor vars elevunderlag är för
litet för att budget under innevarande år ska kunna hållas, var ett beslutsärende för nämndens
ledamöter att ta ställning till. Vi i den socialdemokratiska BUN-gruppen menar dock att
frågan i praktiken har behandlats som ett ärende av informationskaraktär då nämndens
ledamöter inte har haft relevant beslutsunderlag att tillgå för att på sakliga grunder kunna ta
ställning till förvaltningens förslag.
När förslaget om strukturbidrag presenterades under nämndens AU 2012-06-14 påpekade de
socialdemokratiska ledamöterna att underlaget var bristfälligt, bl.a. saknades summor på hur
mycket respektive skolenhet skulle erhålla. Tjänstemannaförslaget gick ut på att förvaltningen
skulle fördela 4 Mnkr från nämndens reserv till de olika skolorna. Vi från socialdemokraterna
begärde då att nämndsledamöterna inför nämndsammanträdet 2012-06-27 skulle få en tydlig
redovisning över tjänstemannaförslaget på fördelning av strukturbidraget samt grunderna för
hur förvaltningen hade kommit fram till denna fördelning.
I handlingarna inför nämndsmötet 2012-06-27 saknades information i detta ärende, ej heller
fick nämndsledamöterna något skriftligt underlag på mötet. Informationen bestod i att en
power-point-bild visades där summorna till varje skola var angiven, samt att förvaltningen
muntligt informerade om att förvaltningen tillsammans med respektive rektorer hade kommit
fram till dessa summor. Ingen dokumentation från dessa överläggningar eller
konsekvensbeskrivning för olika alternativ har förevisats nämndsledamöterna.
Vi i den socialdemokratiska BUN-gruppen valde trots det bristfälliga underlaget att tillstyrka
förvaltningens förslag, då det annars skulle ha inneburit avsevärda olägenheter för respektive
skolenhet att inte få klara direktiv över budgetramarna inför höstterminen 2012. Vi vill dock
påpeka för framtida ärenden att vi anser informationen undermålig och otillräcklig för att vi
som beslutsfattare ska kunna ta ställning och inför kommunmedlemmarna kunna redogöra för
och motivera våra ställningstaganden i beslutsärenden.

För den socialdemokratiska BUN-gruppen

Helene Gustafsson

20 augusti 2012
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens extra sammanträde
den 20 augusti 2012

§ 83 Projekterings- och investeringstillstånd Lyckeby Kunskapscentrum

20 augusti 2012

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
måndagen den 20 augusti 2012 kl 09.00-11.35

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Eva Ottosson (M)
Morgan Kullberg (M)
Ola Svensson (SD)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Shirin Sahebjamee (S)
Eva Henningsson (S)
Ersättare

Emina Cejvan (M)
Magnus Johansson (M)
Martin Abramsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Anders Lundberg (MP)

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Fredh, lokalsamordnare
Eva Karlsson, nämndsekreterare

2

20 augusti 2012

Utses att justera

3

Helene Gustafsson (S)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli tisdagen
den 21 augusti 2012

Justerade paragrafer § 83
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 20 augusti 2012
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 21 augusti 2012.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

20 augusti 2012

Tekniska nämnden
M Dahl
Berörda rektorer
Akten

4

BUN.2011.507.291

§ 83
Projekterings- och investeringstillstånd för Lyckeby kunskapscentrum
Bakgrund och sammanfattning
Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2012 § 62 om skolstruktur för
Karlskrona kommun innebär utveckling/etablering av Lyckeby
kunskapscentrum, LKC, en F-9-verksamhet med Nättraby kunskapscentrum,
NKC, som inspirerande förebild.
Den bärande idén med kunskapscentrum är ett effektivt resursutnyttjande av
kompetens och lokaler. Enheten får tillgång till lärare och elevhälsa som
gemensamt står för en bred kompetens, därtill en närvarande skolledning som
aktivt kan driva skolans uppdrag och verksamhetsidé i vardagsarbetet. Just
bredden av kompetens, såväl ämnesmässigt som specialpedagogiskt, innebär
en ökad förmåga att möta alla barn/elevers behov för ett framgångsrikt
lärande. En större enhet klarar resursmässigt att ha ett välsorterat skolbibliotek
och att bygga en it-struktur som gynnar utvecklingen av digital kompetens,
vilket är stärkta krav i nya skollagen.
Etableringen av LKC möjliggör en positiv utveckling av en sammanhållen
särskola åk 1-9 med förutsättningar till integrering gentemot motsvarande
årskurser i grundskolan. Det betyder att Lyckåskolans hela verksamhet samt
Rosenfeldtskolans särskola 7-9 flyttar till det nya LKC.
Språk och Science ska vara den pedagogiska inriktningen vid LKC. Under
etableringsfasen kommer enheten att ha ett uppdrag att utveckla och
tydliggöra sin verksamhetsidé – ambitionen måste vara att göra LKC till ett
attraktivt skolval för elever och föräldrar i Lyckebyområdet och därmed återta
elevunderlag till den kommunala skolan som krävs för att kunna driva en
resurseffektiv verksamhet.
Som en särskild satsning för kompetenshöjning och ökad måluppfyllelse för
alla elever kommer enheten att vara en av deltagande skolor i Undervisningslyftet.
Etableringen av LKC innebär lokalförändringar där kalkylen visar att det, trots
nödvändiga investeringar, kvarstår en ekonomisk effekt i form av minskade
hyres- och underhållskostnader om 720 tkr per år och en minskad förhyrd yta
med 4190 kvm.

20 augusti 2012

5

forts § 83
Slutkommentar
Kostnaderna för anpassningar av befintliga lokaler och utemiljö samt
nybyggnation beräknas uppgå till 20 mnkr. Inför beslut om
skolöverenskommelsen gjordes hastigt en schabloniserad beräkning på
behovet av undervisningsyta vid nedläggning av Lyckebyskolan; kostnaden
uppgick till motsvarande ca 7 mnkr. I det fortsatta och fördjupade
utredningsarbetet har framkommit ett utökat behov av specialsalar för att klara
schemaläggning för undervisning i en F-9-verksamhet. Det ska också noteras
att särskolan åk 1-9 kommit till, vilket inte ingick i uppdraget enligt
skolöverenskommelsen. Den ökade investeringskostanden ska ställas mot
den effektivisering av verksamheten som förutses enligt beskrivning samt ses i
relation till kostnaden för det stora renoveringsbehov som fortsatt verksamhet
vid Lyckebyskolan hade medfört; därtill flytt och etablering av en
sammanhållen särskola.
Det är förvaltningens bedömning att det är god ekonomisk hushållning att
satsa framräknade investeringsmedel för etablering av beslutade
kunskapscentrum i Karlskronas skolstruktur.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
genomföra en projektering för etablering av ett kunskapscentrum i
anslutning till och på Vedebyskolans och Vedeby förskolas tomtmark
att hemställa hos tekniska nämnden om att ansöka om investeringstillstånd
om 20 mnkr för etablering av Lyckeby kunskapscentrum.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 26 september 2012 kl 08.30-12.30

Beslutande ordf
1:ev ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Roland Andreasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Eva Ottosson (M)
Morgan Kullberg (M)
Ola Svensson (SO)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)

Ersättare
Eva Henningsson (S)
Magnus Johansson (M)
Martin Abramsson (M)
Christopher Larsson (SO)
Anders Lundberg (MP)
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Plats och tid

Tjänstgörande ersättare Shirin Sahebjamee (S)
Emina Cejvan (M)
Eva Henningsson (S)
Christopher Larsson (SO)

Blod

t o m föredragningen kl. 11.35

jäv§ 86

fr o m beslutssammanträdet kl. 11.35

§ 86

tom föredragningen kl. 11.35

förutom§ 86

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem
Peter Arkeklint, controller
Lena Dehlin, personalspecialist
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare
Gunilla lngestad, kvalitetssamordnare from kl. 09 .. 00 betyg efter sommarskolan
Mats Fredh, lokalsamordnare
Camilla Erlandsson, kommunikatör
tom kl. 10.00 betyg efter sommarskolan
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Inbjudna§ 84:1

Anita Kullring, lärare i TIL-projektet
Ase Rubin, lärare i TIL-projektet

Justerondes sign.

Sign.

Sign.
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Utses att justera

Blad

Helene Gustafsson (S)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen
den 1 oktober 2012

Justerade paragrafer§§ 84-96
Underskrifter

Sekreterare
Ordförande
Juste rare

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 26 september 2012
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 1 oktober 2012.
Intygar i tjänsten

Eva Karls.s on
Nämndsekreterare

Justerandes sign.

Sign.

Sign.

Uldrogsbeslyrkande
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§ 84
Aktuell information
1. Tidig intensiv läsinlärning - TIL
Läslärarna Anita Kullring och Åse Rubin, presenterar projektet tidig
intensiv läsinlärning - TIL - för nämndens ledamöter.
Läsåret 2011-2012 startade, inom ramen för de statliga läsa-skriva-räkna
pengarna, ett läsprojekt. Uppdraget är att se om det går att höja läsnivån
för elever i årskurs två genom TIL och att sprida kunskap och inspirera
skolor att själva organisera och genomföra liknande läsprojekt.
Projektet är nu inne på sitt andra och sista år.
Anita och Åse berättar med stor entusiasm om projektet och effekterna
med mycket positiva och mätbara förbättringar, läsglädje och ökad självkänsla hos eleverna.
·
Nämndens ledamöter tackar för en mycket intressant föredragning.
Informationen tas till protokollet.

2.

Betyg efter sommarskolan
Kvalitetssamordnare Gunilla lngestad presenterar betygsresultatet
före och efter sommarskolan samt hur många elever som nått målen
i samtliga ämnen i jämförelse med övriga riket.
Arets resultat för kommunen som helhet innan sommarskolan visade
att 10,8 % av eleverna i årskurs 9 inte var behöriga till gymnasium. Efter
sommarskolan var resultatet 8,0 %
Arets resultat kan beskrivas med följande:
Högre andel obehöriga
Marginellt förbättrad måluppfyllelse (för de kommunala skolorna)
Flera skolor har ett mycket bra resultat - fler klasser och skolor med
100% måluppfyllelse medan några få skolor har ett sämre resultat
Både kommunala och fristående skolor har en högre andel obehöriga,
men skillnaden mellan kommunala och fristående är fortsatt påtaglig
Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat är i stort sett
oförändrad. (Ca dubbelt så många pojkar som flickor saknar
behörigheUmåluppfyllelse)
Matematik är fortsatt, och i än högre grad, det ämne (av kärnämnena)
där flest saknar betyg
Alltfler elever saknar betyg i samtliga kärnämnen - och i flera av de
övriga ämnena. Ca en tredjedel av dem är utlandsfödda elever.
Informationen tas till protokollet.

Justerondes sign.

Sign. _ _ ____,_.,,~go.
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3.

Kvalitetskommissionen för höjda kunskapsresultat
Ett förslag på hur kvalitetskommissionen ska arbeta för att nå höjda
kunskapsresultat har arbetats fram:
"/sko/överenskommelsen som gjordes mellan socialdemokraterna och
femklövern i mars 2012 beslutades det att en Kvalitetskommission skulle
tillsättas. Kommissionens övergripande mål är att bidra till att alla förskolor
och skolor uppfyller sko/lagen och läroplanerna och att andelen elever
som går ut årskurs 9 med behörighet för fortsatta studier på gymnasiet
ökar årligen till den når 100 %.
Kva/itetskommission ska analysera verksamheten på alla förskolor och
kunskapsresultaten på varje skola i kommunen.
De förskolor som uppvisar brister ska analyseras utifrån sina egna
förutsättningar gällande barnsammansättning, gruppstorlekar,
stödresurser, kompetens bland personalen samt vilken effekt vidtagna
åtgärder har givit med syfte att utveckla stödinsatser än mer.
De skolor som presterar undermåligt ska analyseras närmare utifrån de
egna förutsättningarna gällande elevsammansättning, lärartäthet,
klasstorlekar, extra stödresurser samt vilken effekt vidtagna åtgärder har
givit med syfte att utveckla stödinsatser än mer.
Analyserna ska göras i samarbete med personal på förskolan, skolan,
barn, elever och föräldrar. En individuell handlingsplan ska sedan tas fram
för varje förskola, skola med målsättning att höja kvaliteten och
sko/resultaten. Barns och elevers förutsättningar för lärande, som exf'mpe/
fysisk inne- och utemiljö, psykosociala aspekter samt hälsoeffekter ska
uppmärksammas och där så anses nödvändigt utvecklas.
Kommission ska utgå ifrån den senaste pedagogiska forskningen när man
tar fram /ösningar och se till både kommunala och fristående skolor för att
hitta bra /ösninga1: Samarbete mellan förskolor och skolor ska
uppmuntras. De förskolor och skolor som redan idag presterar bra ska
analyseras med målsättning att definierar vad som lett till framgången och
hur man kan fortsätta ha framgång.
Kva/itetskommission ska bestå av förva/tningschef, verksamhetschef,
förskolechefer, rektorer samt sakkunniga inom elevstöd. Kommissionens
arbete ska kontinuerligt rapporteras till ansvariga politiker i nämnd och
kommunstyrelse."
För att formalisera kvalitetskommissionen och dess arbete kommer beslut
att tas på barn- och ungdomsnämnden den 24 oktober 2012.

Informationen tas till protokollet.

Justerondes sign.

Sign.

Sign.
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4.

Utredningsuppdrag Rosenholmskolan
Förvaltningschef Maria Persson, informerar om det utredningsuppdrag
som förvaltningen fått gällande Rosenholmskolan.
Kan Rosenholmskolan bli en F - 9-skola med ett eget
upptagningsområde, alltså hemskola för elever i närområdet?
Maria redovisar tankar kring uppdraget samt några viktiga frågeställningar
som man måste utreda.
Ordförande informerar att efter de synpunkter som framkommit under
dagen kommer ärendet inte att utredas vidare.
Informationen tas till protokollet.

5.

Förändring i rektorsorganisationen
Jessica Ahlgren, nuvarande rektor för Kättilsmåla, Spandelstorpskolan
inkl. träningsskolan kommer under hösten att tillträda som rektor
i Västra skolområdet, Nättraby. Marina Eriksson, nuvarande rektor i
Nättraby, tillträder sin nya tjänst som kvalitetssamordnare på
förvaltningskontoret under hösten.
Jessicas tjänst i Lyckeby skolområde kommer att lysas ut.
Informationen tas till protokollet.
--·---

6.

Information förhandling övertalighet
Personalspecialist Lena Dehlin informerar om hur förhandlingarna om
övertalighet har utfallit. Det blev ingen övertalighet för lärare.
Förhandlingarna för barnskötare/elevassistenter är ännu ej helt klara,
dock blir övertaligheten för denna arbetsgrupp inte så stor som man
tidigare befarat.
Informationen tas till protokollet.

7.

Lägesrapport lokalplanering
Lokalsamordnare Mats Fredh informerar om de åtgärder som behöver
göras, med skolöverenskommelsen som utgångspunkt, på de olika
skolområdena.
Ledamöterna efterlyser en sammanställning på alla åtgärder som behöver
göras inklusive tidplan och kostnader.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en sammanställning till oktobersammanträdet.
Informationen tas till protokollet.

Juslerandes sign.

Sign.
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8. Arbetsmiljöansvar
Förvaltningschef Maria Persson redovisar arbetet med att tydliggöra
ansvaret för arbetsmiljöarbete inom barn- och ungdomsförvaltningen.
Informationen tas till protokollet.

Justerondes sign.

Sign.

Attityder till skolan år 2012
Informationen flyttas till barn- och ungdomsnämnden sammanträde
den 24 oktober 2012.
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9.
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BUN.2011.508.042

Kommunstyrelsen
Ekonomi
Akten

§ 85
Delårsbokslut med personalnyckeltal augusti 2012
Controller Peter Arkeklint redogör för delårsbokslutet per augusti 2012.
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per den
31augusti2012 uppgår till 615,3 Mnkr, att jämföra med budgeterat
utfall om 638,0 Mnkr, således en positiv avvikelse med 22,6 Mnkr.
De väsentliga posterna till de positiva avvikelserna är:
- Matportioner avviker totalt positivt med ca 8 Mnkr
- Volymbudgeten avviker positivt med 9,3 Mnkr

Prognosen är förbättrad med 9,6 Mnkr jmf föregående prognos.
Risker som ej beaktats i prognosen
- Fristående verksamhet har överklagat beslutade lokalbidrag till
förvaltningsdomstolen. överklagande gäller såväl extra lokalbidrag som det
generella bidraget. Beslut fattas av förvaltningsdomstolen under hösten.

Bilaga 6 och den ökade lönekostnad som det medför samt, att om
p8gående avtalsförhandlingar inom lärarområdet genererar löneökningar
som överstiger de antaganden vi gjort i budgeten, kommer det att generera
ökade kostnader till fristående verksamheten.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden
besluta
att delårsbokslut med personalnyckeltal per den 31 augusti 2012
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.

Juslerondes sign.
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Panea AB
S Ohlsson
A Ottosson
Akten

BUN.2012.179.630

§ 86
Ansökan om godkännande för förskola - Panea AB
Ola Svensson (SD) anmäler jäv och lämnar lokalen.
Panea AB ansöker om godkännande för en fristående förskola, som ska
heta Piggelinens förskola. Den ska omfatta 57 platser fördelade på tre
åldersuppdelade avdelningar. En avdelning för barn mellan 1 och 2 år, en
för barn mellan 3 och 4 år samt en för 5-åringar. Önskat startdatum för
förskolan är mitten av januari 2013.
Sedan tidigare bedriver Panea AB fristående skola och fritidshem i
Rosenholmsområdet där också förskolan ska vara belägen.
Bedömning av ansökan
Läroplanen för förskolan ligger till grund för Panea AB:s ansökan, som
bedöms svara mot de krav på god kvalite och säkerhet som ställs i
skollagen samt de kvalitetskrav som barn- och ungdomsnämnden
fastställt.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att lämna godkännande till Panea AB att bedriva fristående förskola,
att bevilja bidrag till Panea AB utifrån gällande platsbegrepp och
resursfördelningssystem (Skollagen 2 kap 5 §samt 8 kap. 21 tom 24 §§).
Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar avslag till tjänstemannaförslaget.
Niklas Platow (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons avslagsyrkande
mot Niklas Platows bifallsyrkande till tjänstemannaförslaget och finner
att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller
förvaltningens förslag röstar ja och den som bifaller Patrik Hanssons
avslagsyrkande röstar nej.
Justerondes sign.

Sign.

Sign.

Utdragsbestyrka nde
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Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Emma
Stjernlöf (M), Eva Ottosson (M), Morgan Kullberg (M), Peter Christensen (FP),
Pernilla Persson (C), Emina Cejvan (M) och Christopher Larsson (SO).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland
Andreasson (S), Helene Gustafsson (S), Shirin Sahebjamee (S) och
Eva Henningsson (S).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 9 ja-röster och 6 nej-röster
enligt förvaltningens förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att lämna godkännande till Panea AB att bedriva fristående förskola,
att bevilja bidrag till Panea AB utifrån gällande platsbegrepp och
resursfördelningssystem (Skollagen 2 kap 5 §samt 8 kap. 21 tom 24 §§).

Jusferandes sign.

Sign.

Sign.
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Nuvarande delegationsordning antogs av barn- och ungdomsnämnden
den 28 september 2011 och började gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Det finns nu behov av att komplettera och revidera i planen.

Ändringar
Punkten 2.2
Beslut om avgiftsbefrielse i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Delegat: FörvaltningschefNerksamhetschef.
Tidigare lydelse Delegat: Verksamhetschef
Punkten 3.8
Prövning om elev ska tas emot i grundsärskolan.
Kan överklagas hos Sko/väsendets överklagandenämnd.
Delegat: Psykolog med särskilt uppdrag i stödteamet.
Tidigare lydelse Delegat: Samordnare för särskolan.
Punkten 3.9
Beslut om uppskjuten skolstart.
Kan överklagas hos Sko/väsendets överklagandenämnd.
Delegat: Verksamhetschef för grundskolalfritidshem.
Tidigare lydelse Delegat: Kvalitetschef.
Punkten 5.5
Beslut om avstängning från förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg i
kommunal
regi enligt uppgjord handläggningsrutin.
Delegat: Förskolechef/rektor.
Tidigare lvdelse Delegat: Rektorlförskolecheflkravassistent.
Punkten 6.8
Yttrande i planärenden.
Delegat: Förvaltningschef/Utredare.
Tidigare lvdelse Delegat: FörvaltningschefNerksamhetschef.

Tillägg
Punkten 1.4
Utse verksamhetschef för skolhälsovården.
Delegat: Kvalitetschef

Slgn.

Sign.
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BUN.2010.151.002
Staben
A Ottosson
Förskolechefer
Rektorer
Skolområden
§ 87
Akten
Justering av barn- och ungdomsnämndens delegationsordning

Jus!erandes sign.
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Punkten 2.5
Beslut om vårdnadsbidrag
Delegat: Verksamhetschef, förskola.
Punkten 5.12
Återbetalning av avgift för plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Delegat: Verksamhetschef.
Punkten 6.11
Utfärda fullmakt till ombud att föra nämndens talan i olika mål och ärenden.
Delegat: Ordförande.
Punkten 6.12
Yttrande i ärenden till myndigheter.
Delegat: Förvallningschef.
Punkten 6.13
Beslut om skolskjuts.
Kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol
Delegat: Utredare/sko/skjulssamordnare

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta

att

godkänna förelagda ändringar och tillägg i delegationsordningen samt

att

dessa ska gälla from 1 oktober 2012.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.

Justerondes sign.

Sign.

Slgn.

Utdragsbestyrka nde

Satnrflönttödl'!sdötum
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Kommunfullmäktige
Staben
A Ottosson
Akten

§ 88
Vårdnadsbidrag
Den 1 juli 2008 trädde lagen (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag i kraft. Lagen är en kompetensutvidgande lag som
ger kommunerna befogenhet att införa ett bidrag som de annars inte
får göra. Lagen redovisar inom vilka ramar vårdnadsbidrag kan
lämnas. Kommunen kan begränsa sitt åtagande att utge
vårdnadsbidrag men inte utvidga det och göra det mer generöst än
vad speciallagen anger.
Barn- och ungdomsförvaltningen har av Kommunfullmäktige fått i
uppdrag att införa ett kommunalt vårdnadsbidrag from januari 2013.
I utredningsarbetet har förvaltningen använt regeringens proposition,
material från Sveriges Kommuner och Landsting samt tagit del av
andra kommuners regelverk för och erfarenheter av vårdnadsbidrag.

Tillämpningsföreskrifter
I förslag till regelverk har vi valt att vårdnadsbidraget ska utbetalas
som helt bidrag undantaget för barn som hänvisas plats i förskola
enligt skollagen 8 kap 7 §, för vilka halvt vårdnadsbidrag kan
utbetalas. Vi har också valt att inte differentiera bidraget om det
lämnas för fler än ett barn i samma hushåll. Vidare ska båda
vårdnadshavarna vara skrivna i Karlskrona om de önskar dela på
vårdnadsbidraget. Vårdnadshavare som har en oreglerad skuld till
barn- och ungdomsförvaltningen kan inte få vårdnadsbidrag.
Ekonomi
Våra beräkningar utgår från ett grundscenario där i snitt 50 barn per
år kan komma att nyttja vårdnadsbidraget.
Merparten av dem som kommer att nyttja vårdnadsbidraget gör
sannolikt detta under en begränsad tid. Införande av vårdnadsbidrag
kan påverka det löpande placeringsarbetet genom att föräldrar väljer
att senarelägga barnets placering i förskoleverksamhet. Det innebär
troligtvis att vi totalt sett behöver samma kapacitet i verksamheten,
vilket inte ger oss någon besparing eller gör det möjligt att minska
omfattningen på platser.
Våra beräkningar för vårdnadsbidrag för c:a 50 barn i snitt per år ger
en kostnad på 1,8 mkr/år.
I kalkylen ingår kostnader för viss administration av vårdnadsbidraget.
Justerandes sign.

Sign.

Sign.

Blad

Utdrogsbestyrkon de
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forts§ 88
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att föreslå
Kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisade tillämpningsföreskrifter för kommunalt
vårdnadsbidrag,

att fastställa vårdnadsbidraget till 3000 kronor per barn och månad.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) och Helene Gustafsson (S) yrkar avslag till
tjänstemannaförslaget.
Ola Svensson (SO) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons och Helene Gustafssons
avslagsyrkande mot Ola Svenssons bifallsyrkande till tjänstemannaförslaget
och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller
förvaltningens förslag röstar ja 0ch den som bifaller Patrik Hanssons
och Helene Gustafssons avslagsyrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M) , Emma
Stjernlöf (M), Eva Ottosson (M), Morgan Kullberg (NI), Peter Christensen (FP),
Pernilla Persson (C), Emina Cejvan (M) och Ola Svensson (SO).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland
Andreasson (S), Helene Gustafsson (S), Shirin Sahebjamee (S) och
Eva Henningsson (S).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 9 ja-röster och 6 nej-röster
enligt förvaltningens förslag.

'RO.:Un Ler1 I.
~01\J(1I61i\ ~·::> lu.(f' .. ..,
~2{, .

e\YJt~

(~~
' o~
(µJiJvv
Juslerandes sign.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden be&Mar föveslci.r l~mrn1Jn fv!!m<i\d)~f ~-"k.1~

att godkänna redovisade tillämpningsföreskrifter för kommunalt
vårdnadsbidrag,
att fastställa vårdnadsbidraget till 3000 kronor per barn och månad .

Sign.

Utdragsbestyrkande

Snmmon!rödesdolum

Blad
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Kommunstyrelsen
Idrotts- och fritidsförvaltningen
M Persson
C-U Persson
Akten
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Sammanträdesprotokoll
BUN.2009.117.629

§ 89
Säljö Barnkoloni - överflyttning till idrotts- och fritidsförvaltningen
Det finns en samsyn att Säljö barnkoloni administrativt och ekonomiskt ska
föras över från Barn- och ungdomsnämnden till Idrotts- och fritidnämnden.
Ekonomiskt innebär detta det att budgetmedel om totalt 980.000 ska föras
över mellan nämnderna. Beloppet är uppdelat på 1.250.000 som
bruttokostnad och 270.000 som intäkter.
Verksamhetsförändringen föreslås äga rum den 1 januari 2013. Befintliga avtal
med fastighetsägaren Första Majblommekommitten och nuvarande
entreprenör Cajam samt hantering av dessa avtal framöver tas också över av
Idrotts- och fritidsnämnden.
Några andra budgeterade kostnader för Säljö barnkoloni finns inte hos BUN.
Överenskommelsen förutsätts vara kostnadsneutral mellan förvaltningarna.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att överföra Säljö barnkoloni från Barn- och ungdomsnämnden till Idrottsoch fritidsnämnden from budgetåret 2013.
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beslutsprocess.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.

Jus!erandes sign.

Sign.

Sign.

(;,

Utd ragsbestyrko nde
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26 september 2012
BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN

G lngestad
Akten

BUN.2011.344.610

Förslag till utformning och genomförande av en sammanhållen
vägledningsorganisation

Ärendet utgår.

Sign.

Sign.
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§ 90

Justerondes sign.

Blod

Utdrogsbestyrkonde
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~KOMMUN

Sarnmanträdesdatum
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BUN.2012.268.608

Alla berörda
Akten

§ 91
Sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden 2013
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämndens sammanträdestider 2013.
Med på planen finns även förslag till datum för ärendegenomgång och
sammanträdestider för arbetsutskottet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta

att godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.

Justerondes sign.

Sign.

Sign.

Utdragsbestyrkonde

~KARLSKRONA

Samman!rödesdatum
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BUN.2011.40. 701

Kommunrådet
THall
A Eklund
Akten

§ 92
Utse ny representant i Kommunrådet
Kommunrådet har funnits i Karlskrona kommun sedan 1996. Syftet med rådet
är att utveckla stödet för de mest utsatta barnen. Flertalet verksamheter
upplever att rådet gör ett bra arbete och att det är ett viktigt komplement när
det gäller komplicerade ärenden.
Kommunrådet fortsätter sitt arbete fram till och med den 31 december 2012.
Som representanter för barn- och ungdomsförvaltningen sitter idag
Andre Halai och Anja Eklund.
Tomas Hall är rektor/chef för Stödteamet och bör ingå i Kommunrådet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden
besluta
att Tomas Hall blir ny representant efter Anja Eklund i Kommunrådet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.

Juslerondes sign.

Sign.

Sign.

U!dragsbestyrkonde

~KARLSKRONA

Sammon!rädesdotum
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BUN.2012.29.002

§ 93
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
Dnr

Ärendemening
Protokoll från centrala
samv.gr 120619

Jusferondes sign.

Skolområde/avdelning
och delegat
Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2012.30.002

Utse attest-ansvarig/ersättare
samt attestbelopp
Västra skolomr Sunnadal

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2012.167.046

Beviljande av medel ur fonder
Palenska donationen

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2012.255.046

Beviljande av medel ur fonder
Barnsamaritfonden

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2012.51.214

Yttrande i planärende ang
detaljplan Karlskrona 5:12,
planskild korsning Bergåsa

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2011.69.214

Yttrande i planärende ang
detaljplan Skavkulla 1:2 m fl

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2012.174.214

Yttrande i planärende ang
detaljplan ldehult 1:26

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2012.2298.619

Anstånd med betalning av
förskoleavgift

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2007.542.606

Dispens från gällande regler
och föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN
2012.2228.606

Dispens från gällande regler
och föreskrifter
Plac i förskola före ett års
ålder

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN
2012.2248.606

Dispens från gällande regler
och föreskrifter
Plac i förskola före ett års
ålder

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

Sign.

Sign.

U!drogsbestyrko nde

~KARLSKRONA

Sommon!rödesdotum

~KOMMUN
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forts§ 93
Skolområde/avdelning
och delegat
Sunnadals skolområde
Ulla Ståhl

Dnr

Ärendemening

BUN2
2012.204.629

Upprättande av
likabehandlingsplan

BUN9
2011.818.606

Prövning om en elev ska tas
emot i grundsärskolan och
där läsa ämnen eller
ämnesområden

Enheten för stöd och utveckl
Tomas Hall

BUN9
2012.378.606

Prövning om en elev ska tas
emot i grundsärskolan och
där läsa ämnen eller
ämnesområden

Enheten för stöd och utveckl
Tomas Hall

BUN9
2012.48.606

Prövning om en elev ska tas
emot i grundsärskolan

Enheten för stöd och utveckl
Tomas Hall

BUN9
2012.78.606

Prövning om en elev ska tas
emot i grundsärskolan och
där läsa ämnen eller
ämnesområden

Enheten för stöd och utveckl
Tomas Hall

BUN9
2012.458.606

Prövning om en elev ska tas
emot i grundsärskolan och
där läsa ämnen eller
ämnesområden

Enheten för stöd och utveckl
Tomas Hall

BUN9
2012.51.606

Prövning om en elev ska tas
emot i grundsärskolan och
där läsa ämnen eller
ämnesområden

Enheten för stöd och utveckl
Tomas Hall

BUN9
2012.91.606

Prövning om en elev ska tas
emot i grundsärskolan och
där läsa ämnen eller
ämnesområden

Enheten för stöd och utveckl
Tomas Hall

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

Juslerondes sign.

.
/.;,
X

Sign.

/

'

.

Sign.

Utdragsbestyrko nde
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Sommantrödesdo!um
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~KOMMUN

Blad

§ 94
Meddelanden

Justerondes sign.

Kommunfullmäktige § 89

BUN.2011.94.102
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige § 93

BUN.2012.194.023
Förslag till förändrad rutin vid anställningsprövning

Kommunfullmäktige§ 94

BUN.2012.195.005
E-utvecklingsplan för Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige § 98

BUN.2011.220.042
Förslag om att ersätta delårsrapport april
med sedvanlig ekonomiuppföljning

Kommunfullmäktige§ 99

BUN.2011.220.042
Ekonomiuppföljning per den 30 april 2012
för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

Kommunfullmäktige§ 100

BUN.2012.39.041
Budget 2013 och planer 2014-2015 för
Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Kommunfullmäktige§ 101

BUN.2012.196.020
Förslag till nytt personalpolitiskt program
för Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

Kommunfullmäktige§ 105

BUN.2012.197.754
Tillskapande av nya beredskapsarbeten

Kommunstyrelsen § 191

BUN.2012.206.291
Ansökan om projekteringstillstånd samt
investeringstillstånd för anpassning av
delar av Sturkö skola till förskola

Tekniska nämnden§ 60

BUN.2012.206.291
Ansökan om projekteringstillstånd samt
investeringstillstånd för anpassning av
delar av Sturkö skola till förskola

Sign.

Sign.

Utdmgsbeslyrkande

~KARLSKRONA

Sarnrnonlrödesdafum

~KOMMUN
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forts§ 94
Kommunala handikapprådet
§ 11

BUN.2012.192.625
Information om förvaltningarnas och bolagens
redovisningar om åtgärder år 2011 enligt
Handikappolitiska programmet

Kommunledningsförvaltningen BUN.2012.191.121
Pia Kronengen
Karlskrona kommun i siffror

Justerondes sign.

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.444.043
Beslut; Bidrag enligt 9 kap. 19 §och 10 kap.
37 § skollagen; nu fråga om begäran om
inhämtande av dokumentation

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.445.043
Beslut; Bidrag enligt 9 kap. 19 § och 1O kap.
37 § skollagen; nu fråga om begäran om
inhämtande av dokumentation

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.446.043
Beslut; Bidrag enligt 9 kap. 19 § och 10 kap.
37 § skollagen; nu fråga om begäran om
inhämtande av dokumentation

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.444.043
Underrättelse; Angående tillämpning av
skollagen - översända handlingar för
kännedom

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.4688.606
Dom; Bidrag enligt skollagen (2010:800) i
form av tilläggsbelopp

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2012.142.623
Föreläggande; Angående laglighetsprövning
enligt kommunallagen

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.1908.606
Dom; Bidrag enligt skollagen (2010:800) i
form av tilläggsbelopp.

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.4708.606
Dom; Bidrag enligt skollagen (2010:800) i
form av tilläggsbelopp.

Sign.

Sign.

Utd rogsbestyrkande

~KARLSKRONA

Sommontrödesdalum

~KOMMUN
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forts§ 94

Jus!erondes slgn.

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.473S.606
Dom; Bidrag enligt skollagen (2010:800) i
form av tilläggsbelopp.

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.497S.606
Dom; Bidrag enligt skollagen (2010:800) i
form av tilläggsbelopp.

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.498S.606
Dom; Bidrag enligt skollagen (2010:800) i
form av tilläggsbelopp.

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.499S.606
Dom; Bidrag enligt skollagen (2010:800) i
form av tilläggsbelopp.

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.500S.606
Dom; Bidrag enligt skollagen (2010:800) i
form av tilläggsbelopp.

Skolverket

BUN.2012.63.047
Statsbidrag för personalförstärkning inom
elevhälsan

Skolinspektionen

BUN. 2012.32S.606
Uppföljning av beslut angående skolsituation
för elev vid Rödebyskolan, Karlskrona kommun

Skolinspektionen

BUN. 2012.176S.606
Anmälan angående skolsituationen för elev
vid Rödebyskolan i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

BUN.2011.243.619
Uppföljning efter kvalitetsgranskning av
modersmålsundervisning och tvåspråkig
undervisning i de nationella minoritetsspråken
i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

BUN.2012.248S.606
Anmälan angående skolsituation för elev
vid Sturköskolan i Karlskrona kommun

Barn -och elevombudet

BUN.2012.146S.606
Beslut angående anmälan enligt 14 a
kapitlet skollagen och 6 kapitlet skollagen

Sign.

Sign.

Ufdragsbestyrkonde

~KARLSKRONA

Sommontrödesdotum

~KOMMUN
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forts§ 94
Diskrimineringsombudsmannen
Rosen holmsskolan

BUN.2012 .22.609
Beslut gällande ärende; ansökan till

Arbetsmiljöverket

BUN .2012.143.291
Information om avslutat ärende, Ramdala
skola

Till JB Galären
Bo Johansson

BUN .2010.508.041
Svar på framställande om ersättning för
resurstillskott

Lärare i Rödebyskolan

BUN.2011.275.027
Skrivelse gällande alla pedagoger som är
anställda i kommunen och som vill följa
utbildningssatsningen erbjuds inte likvärdiga
förutsättningar att göra det.

Föräldrar m fl

BUN.2011.406.619
Skrivelser gällande beslutet att lägga ner
Sturköskolans högstadium

Föräldrar m fl

BUN.2011.440.043
Skrivelser gällande nedläggning Tant Grön,
Kättilsmåla

Förälder

BUN .2011 .536.291
Skrivelse gällande lokalfrågan Nättrabyskolan

Förälder

BUN.2012.14.004/BUN2012.193.606
Skrivelse gällande gift i barnens glas

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

Juslerondes sign.

Sign.

1llA

Sign.

Utdrogsbestyrkonde
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§ 95
Kurser och konferenser

Skolor som skapar
Tid: 1 oktober
Plats: Ronneby
Pris: Ingen avgift. Anmälan är dock bindande och uteblivet deltagande
debiteras med 300 kr.
Undervisningslyftet
Flera seminarier kommer att anordnas.
Inbjudan kommer att skickas till samtliga ledamöter.
Omvärldsbildning - med fokus på Arabisk vår
Tid: 3 oktober
Plats: Ehrensvärdska gymnasiet
Pris: Ingen avgift. Deltagarna betalar själv för lunchen .
Skolscen Sydost
Tid : 23--24 oktober
Plats: Kulturcentrum i Ronneby
Pris: 500 kr/dag eller 800 kr/två dagar + moms
Anders Lundberg (MP) vill gå en kurs i Eslöv den 20 oktober som
handlar om hållbar utveckling i skolan.
Lundberg anmodas anmäla intresse till sekr. varefter Ordförande kommer ge
slutligt besked om deltagande medgives.

Juslerandes sign.

Sign.

Utdrogsbes lyrkonde
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96

Ovrigt
Hemskickad elev
Helene Gustafsson (S) frågor om omständigheterna kring den elev som
blivit hemskickad från skolan.
Förvaltningen svarar.

Skolsoft - Skolportalen
Christopher Larsson (SD) frågor om varför förvaltningen lagt ner Skolsoft
och när Skolportalen ska vara igång.
Förvaltningen svarar att vi har ny Skolportal tillsammans med utbildningsförvaltningen. Starten har dragit ut på tiden då det varit en del problem under
inledningsskedet.
Ordförande beslutar att förvaltningen får informera på oktobersammanträde
om implementeringen av Skolportalen samt lämna svar på övriga frågor som
ledamöterna har i denna fråga.

Invigning Tullskolan samt förskolan på Tullen
Tullskolan och förskolan på Tullen invigs fredagen den 5 oktober.
Inbjudan kommer att skickas ut till samtliga ledamöter.

Tant Grön Kättilsmåla
Pernilla Persson (C) frågar om barn- och ungdomsförvaltningen tar över
personalansvaret för de som arbetar på Tant Grön i Kättilsmåla om
verksamheten övergår i kommunal regi efter nyår.
Förvaltningen svarar på Pernillas frågor.

Avtackning
Jeanette Pettersson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i barnoch ungdomsnämnden.
Ordförande tackar Jeanette för hennes engagemang i nämndens arbete
och överlämnar en bokgåva.

Juslerondes sign.

Sign.

Utdragsbestyrkonde
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 24 oktober 2012
§ 97 Presentation av nya ledamöter
§ 98 Aktuell information
- Attityder till skolan år 2012
- Redovisning klagomål/synpunkter
- Lägesrapport lokaler - sammanställning
- Skolportalen
§ 99 Budgetuppföljning september 2012
§ 100 Revidering av regler – förhöjt lokalbidrag
§ 101 Riktlinjer avseende skolskjuts och det fria skolvalet
§ 102 Ny ledamot/ersättare till arbetsutskottet
§ 103 Ny ersättare i Folkhälsorådet
§ 104 Utse arkivansvarig för barn- och ungdomsnämnden
§ 105 Justering i delegationsordningen
§ 106 Investeringstillstånd för ombyggnad Holmsjö skola
§ 107 Investeringstillstånd för utbyggnad Nättraby Kunskapscentrum (NKC)
§ 108 Förskola i Rosenfeldtskolan
§ 109 Kvalitetskommissionen
§ 110 Förslag till utformning och genomförande av en sammanhållen
vägledningsorganisation
§ 111 Delegationsärenden
§ 112 Meddelanden
§ 113 Kurser och konferenser
§ 114 Övrigt

24 oktober 2012

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 24 oktober 2012 kl 08.30 – 12.00

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
t o m kl. 11.15 fram till beslutssammanträdet
Eva Ottosson (M)
Morgan Kullberg (M)
Ola Svensson (SD)
Peter Christensen (FP) fr o m kl 09.10 föredragning § 98:2
Pernilla Persson (C)
fr o m kl 08.20 föredragning § 98:1
Åsa Gyberg-Karlsson (V)

2

Tjänstgörande ersättare Shirin Sahebjamee (S)
Eva Henningsson (S)
Emina Cejvan (M) fr o m föredragning § 97-98:2, § 107 samt beslutsammanträde
Ulf Lundh (C)
fr o m föredragning § 97-98:1 och § 107
Anders Lundberg (MP)
Ersättare
Anna Strömqvist (S)
Emina Cejvan (M) fr o m föredragning § 98:3 förutom § 107 fram till beslutssammanträdet
Ulf Lundh (C)
fr o m föredraging § 98:2 förutom § 107
Christopher Larsson (SD)
Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola t o m § 98:3 samt § 107 föredragn
Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem
Peter Arkeklint, controller
föredragningen
Lena Dehlin, personalspecialist
t o m § 98:3 samt § 107 föredragn
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare
föredragningen
Mats Fredh, lokalsamordnare
Claes-Urban Persson, skolutredare
föredragningen
Camilla Erlandsson, kommunikatör
t o m § 98:3 samt § 107 föredragn
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Inbjuden § 98, 106-107

Mats Cronmalm, tekniska förvaltningen

24 oktober 2012

Utses att justera
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Morgan Kullberg (M)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen
den 29 oktober 2012

Justerade paragrafer §§ 97-114
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 24 oktober 2012
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 29 oktober 2012.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

24 oktober 2012
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§ 97
Presentation av nya ledamöter
Ulf Lundh (C) och Anna Strömqvist (S) är nya ersättare i nämnden.
Ulf ersätter Eva Franksson Colliander och Anna ersätter Eva-Britt Dahlström.
De gör en kort presentation av sig själva.
Ordförande hälsar Ulf och Anna välkomna till barn- och ungdomsnämnden.
____________

24 oktober 2012

5

§ 98
Aktuell information
1. Attityder till skolan år 2012
Attitydundersökningar gentemot elever i årskurserna 5 och 8 genomförs
varje år. Våren 2012 användes, för andra gången, de indikatorer som
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetat fram. Resultaten från
kommunerna samlas in av SKL, som har dem med i sin årliga rapport
Öppna jämförelser. Där redovisas och jämförs kommunernas reslutat.
Indikatorerna ringar in elevernas syn på skolan och undervisningen
utifrån aspekterna: Trygghet, lust att lära, inflytande, kunskap om målen,
stöd och hjälp, återkoppling och höga förväntningar.
Svarsfrekvensen sammanlagt för både kommunala och fristående skolar
var för åk 5, 86 % och för åk 8, 91%.
Kvalitetscontroller Anita Ottosson redovisar resultaten från undersökningarna.
_____________
2

Redovisning klagomål/synpunkter
Kvalitetschef Anita Ottosson redovisar en sammanställning av klagomål
och synpunkter på barn- och ungdomsnämndens verksamhet som
inkommit till förvaltningen.
Redovisningen avser perioden juni fram till oktober 2012.
Inga klagomål har lämnats via kommunens Synpunkter och klagomål.
Det har inkommit en anmälan om kränkande behandling, fem anmälningar
till Skolinspektionen och en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen
(DO).
____________

3. Lägesrapport lokalplanering - sammanställning
Lokalsamordnare Mats Fredh presenterar en sammanställning över
de lokalförändringar som behöver göras utifrån skolöverenskommelsen
och dess ekonomiska konsekvenser.
Patrik Hansson (S) föreslår att sammanställningen kompletteras med
en kolumn där nettoeffekten redovisas.
Förvaltningen får i uppdrag att komplettera listan med nettoeffekten
för respektive objekt.
_____________

24 oktober 2012
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forts § 98
4. Skolportalen
Förvaltningen fick på septembersammanträdet i uppdrag att på dagens
sammanträde redovisa om implementeringen av Skolportalen samt
svara på frågor från ledamöterna.
Verksamhetschef för skola och fritidshem Mats Dahl ger en kort redogörelse om införandet av Skolportalen och bekymmer som uppkommit
under tiden. Mats informerar vidare om hur implementeringen av systemet
går till. I flertalet verksamheter fungerar systemet hjälpligt, men det finns
enheter där det fortfarande inte fungerar.
Flera ledamöter framför sitt missnöje med att inloggning måste ske via
Bank-ID.
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden då
implementeringen är helt genomförd.
________________
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BUN.2011.508.042

§ 99
Budgetuppföljning september 2012
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljning per
den 30 september 2012.
Nettoanslag
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 974,5 Mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per den
30 september 2012 uppgår till 694,8 Mnkr, att jämföra med budgeterat utfall
om 714,9 Mnkr, således en positiv avvikelse med 20,1 Mnkr.
Investeringsredovisning
Bedömning är att hela investeringsbudgeten för 2012, 4,0 Mnkr samt
kvarstående överförda medel från 2011, kommer att förbrukas.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att budgetuppföljningen per den 30 september 2012 godkänns.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________
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Friskolor
M Persson
P Arkeklint
Akten
§ 100
Revidering av regler – förhöjt lokalbidrag
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BUN.2010.326.042

Detta förslag till ändring av bidragsregler avser tidigare regelverk gällande
förhöjt lokalbidrag (BUN 2010.326.042).
Nya regler för förhöjt lokalbidrag:
1. Vid nyetablering, utökning av befintlig verksamhet eller nyproduktion av
lokaler gäller att nämnden ska pröva och godkänna behovet av ny/utökad
verksamhet för att ett förhöjt lokalbidrag ska beviljas; därtill att den
förhöjda lokalkostnaden anses skälig utifrån rådande förhållanden.
2. Ansökan om förhöjt lokalbidrag ska göras i samband med att nämnden
prövar tillstånd för ny verksamhet. Vid utökning av verksamhet inom givet
tillstånd ska ansökan om förhöjt lokalbidrag göras senast 6 månader före
första utbetalning.
3. Beslut om förhöjt lokalbidrag ska som längst gälla i fem år från det att
verksamheten startar;
inför beslut om förhöjt lokalbidrag ska en nedtrappningsplan redovisas och
utgöra del av beslutet; om inget annat beslutas ska nedtrappningen av det
förhöjda lokalbidraget innebära att det förhöjda beloppet utbetalas år 1 =
100%, år 2 = 90%, år 3 = 75% , år 4 = 60 %, år 5 = 50;
år 6 utbetalas inte något förhöjt lokalbidrag.
Det förhöjda lokalbidraget är den summa som utgör mellanskillnad mellan
kommunens genomsnittliga lokalkostnader och faktisk hyreskostnad.
4. Lokalbidraget inklusive det förhöjda beloppet beslutas för ett kalenderår i
taget; om nämnden beslutar om ändring av lokalbidraget/förhöjt
lokalbidrag under kalenderåret ska huvudmannen meddelas 4 månader
innan ändringen träder i kraft.
Tjänstemannaförslag
Förvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att godkänna nya regler för förhöjt lokalbidrag
Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar återremiss för komplettering av ärendet med
de verksamheter som fanns innan lika villkor trädde i kraft. Inriktningen
ingångna avtal ska hållas.

24 oktober 2012

forts § 100
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget mot Patrik
Hanssons yrkande om återremiss och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att godkänna nya regler för förhöjt lokalbidrag
____________
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C-U Persson
M Persson
M Dahl
Akten
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BUN.2012.297.623

§ 101
Riktlinjer avseende skolskjuts och det fria skolvalet
Den nya skollagen innehåller en skrivning om hantering av skolskjuts även i
förhållande till val av annan skola, både friskola och annan kommunal skola.
I det gamla systemet fanns inga rättigheter för elever som valde bort sin
hemskola att erhålla kommunal skolskjuts. Det nya skrivningen i skollagen
säger att kommunen kan bli skyldig att anordna skolskjuts för elev som väljer
friskola eller annan skola om det inte innebär organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter för kommunen. Bedömningen ska ske i jämförelse med vilka
skyldigheter som kommunen haft om eleven valt sin ordinarie hemskola
(geografiskt närmsta skola).
En sådan prövning ska i så fall ske individuellt i varje enskilt fall.
Överklaganden i dessa ärenden när elev inte medges skolskjuts enligt
kommunens bedömning, kan endast ske genom laglighetsprövning enligt
kommunallagen; d v s att det sker inte någon lämplighetsprövning enligt
förvaltningsbesvär.
Förvaltningens bedömning med hänsyn tagen till befintlig skolskjutsorganisation och i enlighet med lagens skrivning, är att ytterst få, om ens
några elever som valt friskola eller annan kommunal skola i Karlskrona, kan
beviljas skolskjuts enligt den nya skollagen.
Ovanstående resonemang bygger på de fåtal domar som hittills har redovisats
utifrån rättslig prövning av lagstiftningen. För förvaltningen gäller att fortsatt
och framtida rättspraxis i ärendet kommer att följas.
Riktlinje:
•

Skolskjuts till elev i friskola beviljas endast om det inte innebär
organisatorisk eller ekonomisk svårighet för kommunen.

Tjänstemannaförslag
Förvaltningen föreslår nämnden besluta
att godkänna framtagen riktlinje avseende skolskjuts och det fria skolvalet.
Beslutsförslag
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

24 oktober 2012
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BUN.2011.432.102

§ 102
Ny ledamot/ersättare till arbetsutskottet
Ny ledamot till arbetsutskottet ska väljas efter Jeanette Pettersson (S).
Ersättare i arbetsutskottet ska väljas efter Birgitta Gamelius (M),
Eva Franksson Colliander (C) och Eva-Britt Dahlström (S).
Socialdemokratiska gruppen lämnar följande förslag:
-

Helene Gustafsson föreslås som ordinarie ledamot i arbetsutskottet efter Jeanette Pettersson.
Shirin Sahebjamee föreslås som ersättare i arbetsutskottet efter
Eva-Britt Dahlström
Richard Lundqvist föreslås som ersättare i arbetsutskottet efter
Helene Gustafsson

Borgerliga gruppen lämnar följande förslag:
-

Ulf Lundh föreslås som ersättare i arbetsutskottet efter Eva
Franksson Colliander.
Morgan Kullberg föreslås som ersättare i arbetsutskottet efter
Birgitta Gamelius.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt respektive grupps förslag.
_____________

24 oktober 2012
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BUN.2011.432.102

§ 103
Ny ersättare till Folkhälsorådet
Ersättare till Folkhälsorådet ska väljas efter Eva Franksson Colliander (C).
Borgerliga gruppen lämnar följande förslag:
-

Anders Lundberg (MP)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
_____________

24 oktober 2012

Kommunstyrelsen
L Winnow
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BUN.2012.298.004

§ 104
Utse arkivansvarig för barn- och ungdomsnämnden
Tidigare funktion som också var arkivansvarig på förvaltningskontoret finns
inte längre kvar. Som ny arkivansvarig föreslås förvaltningschefen.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att förvaltningschefen är arkivansvarig för förvaltningskontoret
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

24 oktober 2012
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A Ottosson
Förskolechefer
Rektorer
Skolområden
Akten
§ 105
Justering i delegationsordningen
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BUN.2010.151.002

Nuvarande delegationsordning gäller från och med den 1 oktober 2012,
efter ändringsbeslut i barn och ungdomsnämnden den 26 september 2012.
Planen behöver kompletteras med
Tillägg
Punkten 6.14
Fastställande av dokumenthanteringsplan.
Delegat: Förvaltningschef
Ändring
Punkten 3.4
Beslut om huruvida elev som mottas i grundsärskola huvudsakligen ska
läsa ämnen eller ämnesområden
Delegat: Psykolog med särskilt uppdrag i stödteamet
Tidigare lydelse Delegat: Samordnare för särskolan
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att godkänna förelagd ändring i delegationsordningen samt
2. att denna ska gälla from 1 november 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

24 oktober 2012
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Tekniska förv/nämnden
BUN.2009.89.820
M Fredh
M Dahl
Berörda rektorer
Akten
§ 106
Investeringstillstånd för ombyggnad Holmsjö skola
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade enligt sammanträdesprotokoll
KS2011.440.291, att meddela projekteringstillstånd avseende
ombyggnad av Holmsjö skola och att skolan skall dimensioneras för
årskurserna F till 6.
Barn- och Ungdomsförvaltningen har i beslut den 1 juni 2011
uppdragit åt Tekniska förvaltningen att projektera för en ombyggnad
av Holmsjö skola. En förstudie som gjordes under 2010 kommer att
ligga till grund för projekteringen. Projekteringen beräknas inledas
när investeringstillståndet beviljats.
Ekonomi
I investeringsbudgeten finns totalt 15 mnkr för om- och tillbyggnad av Holmsjö
skola. Av dessa medel finns 5 mnkr år 2011 och 10 mnkr år 2012, varav
projekteringskostnaden beräknas uppgå till 1 mnkr.
Hyreskostnaden för investeringen beräknas till 1 457 173 kr/år.
Nuvarande hyreskostnad för Holmsjö skola uppgår 2012 totalt till 1 137 191 kr.
Eftersom byggnad 2, det sk. Gula huset, kommer att rivas, kommer den totala
hyreskostnaden att minskas med 186 320 kr på årsbasis.
Hyreskostnaden efter investeringen kommer således att bli cirka 2,4 mnkr per
år.
Barn- och ungdomsförvaltningens önskemål finns presenterade i
tjänsteskrivelse daterad 2 oktober 2012.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att hos Tekniska nämnden ansöka om investeringstillstånd för
ombyggnaden av Holmsjö skola.
2. att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att projektera för en ombyggnad av
Holmsjö skola, när investeringstillståndet beviljats.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

24 oktober 2012
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Tekniska förv/nämnden
BUN.2010.163.291
M Fredh
M Dahl
Berörda rektorer
Akten
§ 107
Investeringstillstånd för utbyggnad Nättraby Kunskapscentrum, NKC
Bakgrund
Enligt tidigare beslut har Nättrabyskolans lokalbrist lösts med att en
skolmodul har hyrts och placerats på, en till skolan, angränsade tomt
med ett begränsat bygglov, fram till och med den 10 mars 2014. Denna
lösning har för läsåren 2011/2012 och 2012/2013 löst de problem,
gällande undervisningslokaler, som Nättrabyskolan stått inför, med
anledning av att antalet elever ökar.
Skolan har i dagsläget en klassorganisation med 6 klasser utöver
grundorganisationen, nu totalt 34 klasser, 739 elever och 21,7 elever i
snitt per klass. Tre av dessa klasser nyttjar modulen och de tre andra
klasserna har inrymts i huvudbyggnaden.
Ytterligare elevökningar kommer inte att kunna inrymmas i de lokalytor
som skolan disponerar idag, då man redan optimerat och använder
dagens lokaler maximalt. En kommande, väntad elevökning med
ytterligare 2 klasser, en för lå 2013/2014 och ytterligare en för lå
2014/2015, kräver att ytterligare beslut om utökning av Nättrabyskolans
lokalyta fattas. Dessa beslut måste resultera i en lokallösning, som står
färdig i augusti månad 2014, för att klara de behov som kommer att
finnas då. Dessutom måste beslutas om en temporär lokallösning för lå
2013/2014, eftersom den elevökning, motsvarande en klassavdelning,
som Nättrabyskolan då får, inte har några undervisningslokaler.
Enligt tidigare beslut, Dnr. BUN.2010.163.291, hemställdes hos
tekniska nämnden att uppdra åt tekniska förvaltningen att projektera en
etablering av en ny skolenhet på Fortifikationsverkets tomt, nedan
kallad Läderfabriken, på Skolvägen i Nättraby. Den beslutade
projekteringen skall även omfatta trafiksituationen i anslutning till
skolan.
Beslut om projekteringstillstånd har därefter fattats både i tekniska
nämnden och i kommunstyrelsen, under förutsättning att Karlskrona
kommun förvärvat nämnda fastighet.
En förprojektering med olika alternativa förslag på lokallösningar har gjorts av
Tekniska förvaltningen, från 2010. Dessa har tidigare presenterats för barnoch ungdomsnämnden. Denna förprojektering har legat till grund för den
fortsatta planeringen av ärendet.

24 oktober 2012
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forts § 107
Projekteringen kommer även att innefatta en säker trafiksituation vid
Läderfabriken, samt vägen mellan denna och NKC, eftersom detta blir daglig
promenadväg för eleverna, till matsal och övriga aktiviteter i NKC.
De nya fakta som nu tillkommer i ärendet, som underlag för beslut finns
presenterade i tjänsteskrivelse daterad 2 oktober 2012.
Slutsats
Lokalbehovet för NKC, enligt elevprognosen, kräver att projekteringsplanen
bör inrymma en utökning av nya klassrum, grupprum, samt toaletter och
kommunikationsytor för 5-6 klassavdelningar, samt personalrum och
arbetsrum för personalen, för perioden 2013/2014 till lå 2017/2018.
Detta kan inrymmas i en utbyggnad av Läderfabrikens planerade etapp
1 och 2, med en total sammanlagd yta på 751 m2, (etapp 1, 456 m2
och etapp 2, 295 m2)
Det ger en disponibel elevyta på cirka 5-6 m2/elev, för 110 – 130 elever,
totalt 650 m2, samt 100 m2 till personalrum och arbetsrum för 6-8 personal.
Det innebär att de tre klasserna som idag finns i modulerna och de två
tillkommande klasserna, samt ytterligare en klass som idag går i huvudbyggnaden, eller motsvarande elevantal, kan inrymmas i Läderfabriken.
Därmed minskas trycket något även på huvudbyggnaden, där lokalutnyttjande idag är väldigt effektivt, c:a 4,5 m2 per elev. Även trycket på
skolgårdsytan mildras, genom att det vid Läderfabriken kan uppföras
skolgårdsyta för de elever som vistas där. Idag är den disponibla
skolgårdsytan per elev förhållandevis liten på NKC, eftersom en del av
skolgården inte kan nyttjas pga. stark lutning.
Den förväntade elevökningen med 50 – 60 elever, medför också att den
nuvarande matsalen blir för trång. Därför behöver den befintliga matsalsytan utökas med en tillbyggnad, enligt tidigare redovisat ritningsförslag.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att hos Tekniska nämnden ansöka om investeringstillstånd för
utbyggnaden av en ny skolenhet på tomten Fredriksdal 8:24, 8:25,
8:26 i Nättraby, den sk. Läderfabriken.
2. att hos Tekniska nämnden ansöka om investeringstillstånd för
utbyggnaden av befintlig matsal på NKC, till höstterminen 2013.
3. att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att projektera för en utbyggnad av
etapp 1 och 2 i Läderfabriken, när fastigheten förvärvats.
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forts § 107
Ärendet kompletteras med en beskrivning av hur trafikfrågan i området
kring Nättrabyskolan kan lösas.
Ordförande föreslår att förvaltningen arbetar fram en mall för hur
framskrivning av investeringstillstånd ska se ut.
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en mall för hur vi ska
skriva fram investeringstillstånd.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att hos Tekniska nämnden ansöka om investeringstillstånd för
utbyggnaden av en ny skolenhet på tomten Fredriksdal 8:24, 8:25,
8:26 i Nättraby, den sk. Läderfabriken.
2. att hos Tekniska nämnden ansöka om investeringstillstånd för
utbyggnaden av befintlig matsal på NKC, till höstterminen 2013.
3. att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att projektera för en utbyggnad av
etapp 1 och 2 i Läderfabriken, när fastigheten förvärvats.
Anders Lundberg (MP) lämnar ett särskilt yttrande gällande trafiklösningar för
utbyggnad av Nättrabyskolan NKC och Läderfabriken, bilaga 1.
_____________
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Tekniska förv/nämnden
M Fredh
M Dahl
Berörda rektorer
Akten
§ 108
Förskola i Rosenfeldtskolan
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BUN.2012.296.290

Bakgrund
Skolöverenskommelsen från den 9 mars 2012 anger att Rosenfeldtskolan
även skall innehålla förskoleavdelningar. I och med att särskolan har flyttat
ut sin verksamhet till Vedeby, och Tullskolans elever är tillbaka på Tullskolan,
har lokaler friställts som nu kan anpassas till förskolelokaler.
Utemiljön på Rosenfeldtskolan är begränsad i förhållande till antalet elever
och därför behövs en alternativ lekyta också anläggas i omedelbar anslutning
till skolgården. Detta kan göras i den intilliggande Amiralitetsparken, väster
om skolan. I ett samarbetsprojekt med samhällsbyggnadsförvaltningen och
Tekniska förvaltningen, kan där anläggas en gemensam lekplats, som kan
nyttjas av förskolans barn och allmänhetens. Lekplatsen kommer att
anläggas för 100 barn, förskolans tillsammans med allmänhetens, där en
avgränsad och inhägnad lekplats kommer att finnas för de yngre barnen.
S. Smedjegatan kommer därmed att stängas av för trafik mellan Ö. Prinsgatan
och Alamedan, för att skapa en helt säker övergång för barn och personal,
mellan skolområdet och lekparken.
Lokalernas beskaffenhet invändigt är i mycket bra skick, både vad gäller
stomme, ljus och ytskikt. Därmed behövs bara en begränsad anpassning
göras inomhus, som omfattar toaletter, skötrum, samt vatten och avlopp till
dessa. Skötrum med bl.a. skötbord kommer att inrymmas i ett utrymme,
motsvarande en RVC-yta, med ett höj- och sänkbart skötbord, som kan
flyttas om behovet därav minskas.
Ekonomi
Kostnaden för inomhusanpassningen beräknas uppgå till 500 tkr.
Investeringskostnaden för lekplatsen för 100 barn beräknas uppgå till
2,3 mnkr. Den totala investeringen för anpassningen uppgår således till
2,8 mnkr, med en hyresförändring på 278 914 kr. per år.
Lokalerna kommer att färdigställas till årsskiftet 2012/2013, för att under
våren användas för en tillfällig avdelning. Efter sommaren lämnas sedan
Adlerstens förskola, vilket ger en hyresminskning med -175 745 kr för
andra halvåret 2013. Från hösten 2013 planeras det att två förskoleavdelningar öppnar i de ordningsställda lokalerna på Rosenfeldt, vilket
motsvarar volymen från Adlersten och från den pedagogiska omsorgen på
Trossö, vilken då försvinner.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och Ungdomsnämnden föreslås besluta
att hemställa hos tekniska nämnden att bevilja projekterings- och
investeringstillstånd för förskoleanpassningen enligt förslaget.
Yrkanden
Nicklas Platow (M) yrkar på ett tillägg till att-satsen med lydelse: ”under
förutsättning att tekniska förvaltningen står för underhållskostnaden av
lekplatsen”.
Proposition
Ordförande ställer proposition på Niklas Platows yrkande och finner att
barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tilläggsyrkandet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att hemställa hos tekniska nämnden att bevilja projekterings- och
investeringstillstånd för förskoleanpassningen enligt förslaget under
förutsättning att tekniska förvaltningen står för underhållskostnaden
av lekplatsen.
_______________
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§ 109
Kvalitetskommissionen
I skolöverenskommelsen som gjordes mellan socialdemokraterna och femklövern i mars 2012 beslutades det att en Kvalitetskommission skulle
tillsättas.
Kommissionens övergripande mål är att bidra till att alla förskolor och skolor
uppfyller skollagen och läroplanerna och att andelen elever som går ut årskurs
9 med behörighet att fortsatta studier på gymnasiet ökar årligen till den när
100 %.
Kvalitetskommissionen ska analysera verksamheten på alla förskolor och
kunskapsresultaten på varje skola i kommunen. De förskolor som uppvisar
brister ska analyseras utifrån sina förutsättningar gällande barngruppernas
sammansättning och storlek, stödresurser, personalen kompetens samt
vilken effekt vidtagna åtgärder har givit med syfte säkra kvaliteten enligt
styrdokumenten. De skolor som presterar undermåligt ska analyseras utifrån
sina förutsättningar gällande klassorganisation, pedagogernas kompetens,
stödresurser samt vilken effekt vidtagna åtgärder har givit. Analyserna
ska göras i samarbete med personal på förskola/skola med målsättning att
höja kvaliteten och skolresultaten. Barns och elevers förutsättningar för
lärande, som exempel fysisk inne- och utemiljö, tillgång till it och skolbibliotek,
psykosociala aspekter samt hälsoeffekter ska uppmärksammas och där så
anses nödvändigt utvecklas.
Kommissionens arbete ska ta sin utgångspunkt i forskning och beprövad
erfarenhet när man tar fram lösningar och uppmärksamma både kommunala
och fristående skolor. Samarbete mellan förskolor och skolor ska uppmuntras.
De förskolor och skolor som redan idag presterar bra ska analyseras med
målsättning att definiera vad som lett till framgången och hur man kan
fortsätta ha framgång och därtill fungera som goda exempel för andra
verksamheter.
Förvaltningschef är ansvarig för kommissionens uppgifter i enlighet med
detta beslut, samt för att kommissionens arbete kontinuerligt rapporteras
till ansvariga politiker i nämnd och kommunstyrelse. Kommissionens
uppdrag som det här är formulerat arbetas in i nämndens verksamhetsplan
för 2013 (2014/15) och konkretiseras med modell och metod i förvaltningens
handlingsplan för samma period.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår nämnden besluta
att besluta om en kvalitetskommission i enlighet med redovisat förslag.
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Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att komplettera ärendet med
vilka som ingår i gruppen.
Återrapportering ska ske till nämnden under pågående arbete.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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Kommunfullmäktige
BUN.2011.344.610
Utbildningsförvaltningen
G Ingestad
M Persson
Akten
§ 110
Förslag till utformning och genomförande av en sammanhållen
vägledningsorganisation
Sammanfattning
I Budget 2012 och planer för 2013-2014 uppdrogs åt barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden att införa en sammanhållen
vägledningsorganisation. Med sammanhållen organisation avses att alla
vägledartjänster organiseras inom Utbildningsförvaltningen.
Under hösten 2011 och våren 2012 har en utredning genomförts med avsikt
att ge underlag för genomförande av beslutad organisationsförändring.
I oktober 2011 lämnades en skrivelse, undertecknad av samtliga rektorer för
de kommunala grundskolorna, Studie- och yrkesvägledningen i grundskolorna
i Karlskrona. I skrivelsen påtalas bl a att rektorns möjligheter att ansvara för
utveckling av studie- och yrkesvägledningen riskerar att försvagas om chefskapet flyttas över till en annan funktion. Grundskolerektorerna ser däremot
en ökad samverkan mellan förvaltningarna som en förutsättning för en
utveckling i enlighet med de direktiv Skolverket anger.
Studie- och yrkesvägledningen är en viktig och angelägen verksamhet med
stor utvecklingspotential, inte minst vad gäller att hitta nya vägar i strävan mot
en ökad måluppfyllelse. Det är också en verksamhet under stark förändring.
Den utredning som genomförts med anledning av rubricerade förslag ger stöd
åt förslaget om en sammanhållen vägledarorganisation, sett till såväl
intentionerna i det nationella uppdraget som till de lokala utvecklingsbehoven i
kommunen.
Tjänstemannaförslag
Mot bakgrund av resultatet av utredningen föreslås barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden besluta
1. att en sammanhållen vägledningsorganisation ska byggas upp samt
2. att detta uppdrag lämnas till Utbildningsförvaltningen att tillsammans med
representanter för grundskolans och gymnasieskolans rektorer och
vägledare ta fram ett förslag till organisation och genomförande för den
samlade studie- och yrkesvägledningen med start den 1 juli 2013.
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forts § 110
Yrkanden
Patrik Hansson (S) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar avslag på tjänstemannaförslaget.
Nicklas Platow (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Ola Svensson (SD) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons och Åsa Gyberg Karlssons
avslagsyrkande mot Nicklas Platows och Ola Svenssons bifallsyrkande
och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja och den som bifaller Patrik Hanssons och Åsa
Gyberg Karlssons avslagsyrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Eva Ottosson
(M), Morgan Kullberg (M), Ola Svensson (M), Peter Christensen (FP),
Pernilla Persson (C), Emina Cejvan (M) och Anders Lundberg (MP).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V), Shirin Sahebjamee (S) och
Eva Henningsson (S).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 9 ja-röster och 6 nej-röster
enligt tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att en sammanhållen vägledningsorganisation ska byggas upp samt
2. att detta uppdrag lämnas till Utbildningsförvaltningen att tillsammans med
representanter för grundskolans och gymnasieskolans rektorer och
vägledare ta fram ett förslag till organisation och genomförande för den
samlade studie- och yrkesvägledningen med start den 1 juli 2013.
Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S),
Åsa Gyberg Karlsson (V), Shirin Sahebjamee (S) och Eva Henningsson (S)
reserverar sig mot beslutet.
_________________
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BUN.2012.29.002

§ 111
Delegationsärenden
Dnr

Ärendemening
Protokoll från centrala
samv.gr 120918

Skolområde/avdelning
och delegat
Barn- och
ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2012.180.212

Yttrande över översiktsplan
för skärgården

Barn- och
ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2012.265.623

Beslut om skolskjuts friskoleelev

Barn- och
ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2012.269.623

Beslut om skolskjuts –
växelvis boende

Barn- och
ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
Beslut om skolskjuts –
2012.275/276.623 växelvis boende

Barn- och
ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2012.277.623

Beslut om skolskjuts –
växelvis boende

Barn- och
ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2012.281.623

Beslut om skolskjuts –
friskoleelev

Barn- och
ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2012.283S.609

Avgiftsbefrielse
i förskola

Barn- och
ungdomskontoret
Solvig Ohlsson
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning
och delegat
Lyckeby skolområde
Asta Abramsson

BUN3
2012.346S.606

Beslut om avstängning från
kommunal förskola, fritidshem
eller pedagogisk omsorg
enligt uppgjord
handläggarrutin

BUN3
2012.347S.606

Beslut om avstängning från
kommunal förskola, fritidshem
eller pedagogisk omsorg
enligt uppgjord
handläggarrutin

Lyckeby skolområde
Asta Abramsson

BUN9
2012.42S.606

Prövning om en elev ska tas
emot i grundsärskolan och
där läsa ämnen eller
ämnesområden

Kvalitet och utveckling
Tomas Hall

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegationsärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens
kansli.
____________
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§ 112
Meddelanden
Kommunfullmäktige § 121

BUN.2012.2.102
Kommunala val

Kommunfullmäktige § 126

BUN.2011.280.808
Ungdomspolitiskt program för Karlskrona
kommun

Kommunfullmäktige § 131

BUN.2011.397.622
Svar på motion om frukost i skolan

Tekniska nämnden § 84

BUN.2011.507.291
Ansökan om projekteringstillstånd samt
investeringstillstånd för Lyckeby Kunskapscentrum (LKC)

Tekniska nämndens
trafikutskott § 21

BUN.2012.209.512
Övergångsställe Amiralen

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2012.142.623
Målnr: 2248-12
Beslut; Laglighetsprövning enligt kommunallagen (KL); nu fråga om avvisning

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2012.142.623
Målnr: 2249-12
Beslut; Laglighetsprövning enligt kommunallagen (KL); nu fråga om avvisning

Kammarrätten i Jönköping

BUN.2011.406.619
Målnr: 2065-12
Avvisning av talan i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900)
fråga om återförvisning

Skolverket

Utbildningsinsatser för lärare i idrott och hälsa

Skolverket

BUN.2011.351.047
Maxtaxa inom förskola, fritidshemmet och
annan pedagogisk verksamhet
Utbetalning av statsbidrag september 2012
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forts § 112
Skolinspektionen

BUN. 2012.53.631
Ansökan om godkännande av Friskolan
i Strömsberg AB som huvudman för
förskoleklass, grundskola och fritidshem i
Karlskrona kommun

Skolinspektionen

BUN.2012.97S.606
Uppföljning av Barn- och elevombudets
beslut angående skolsituationen för en
elev vid Fågelmara skola i Karlskrona
kommun

Skolinspektionen

BUN.2012.248S.606
Anmälan angående skolsituation för elev
vid Sturköskolan i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

BUN. 2012.280S.606
Anmälan angående skolsituationen för elev
vid Rödebyskolan, Karlskrona kommun

Förälder i Fridlevstad

BUN.2011.406.619
Fråga gällande satsningen på landsbygdsskolorna och förbättring av datortätheten
samt svar från ordförande.

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
____________
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Kurser och konferenser
Inga nya kurser eller konferenser har inkommit.
____________
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§ 114
Övrigt
Rapport från studieresa till Kanada
På barn- och ungdomsnämndens sammanträde i december kommer
Åsa Gyberg Karlsson (V) att rapportera från en studieresa till Kanada som
hon gjort i sitt uppdrag i Sveriges Kommuner och Landsting SKL.
Avtackning
Patrik Hansson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i barn- och
ungdomsnämnden.
Ordförande tackar Patrik för hans stora engagemang i nämndens arbete
och överlämnar Carlscronagram och bokgåvor.
______________

Anders Lundberg
Miljöpartiet

Karlskrona 2012-10-24

Särskilt yttrande BUN 2012-10-24
Ärende 10. Investeringstillstånd NKC – angående trafiklösningar för utbyggnad av
Nättrabyskolan NKC och Läderfabriken
Tillhörande relevanta handlingar:
– Framställan om projekterings- och investeringsbeslut för tillbyggnad Nättrabyskolan – NKC
(2012-10-11)
– Kompletterande beskrivning av hur trafikfrågan i området kring Nättrabyskolan kan lösas
(2012-10-22)

Angående utdelad handling kring trafikfrågan vill jag från Miljöpartiets sida göra några
medskick i den fortsatta processen. I den kompletterande beskrivningen av hur trafikfrågan
kan lösas i samband med projekteringen av skollokaler i Läderfabriken och för att säkra
trafikmiljön tas följande punkter upp:
•

Infart från Hallengrensvägen till Skolvägen skall förbjudas, förutom för de 4
fastighetsägarna som har sina infarter från skolvägen.

1. Vad gäller denna punkt är den helt rimlig och oproblematisk. Detta ger också en ännu
lugnare trafikmiljö för de 4 villafastigheterna längs Skolvägen, och möjligheterna finns
troligen att på ett bra sätt integrera skolgård med lågtrafikerad anslutning för dessa
fastigheter (antalet trafikrörelser ligger nog mellan 20-30 per dag) från Hallongrensvägen.
Principen för Shared Space kan mycket troligt vara tillämpbar här.

•

Parkering för skolan bör flyttas till området som ligger närmast Hallongrensvägen.

•

Avlämningsplats för barn till läderfabriken skall vara vid den nya parkeringen mot
Hallongrensvägen.

2. Det kan det vara en möjlighet att enligt andra punkten flytta parkeringen, som idag ligger
söder om Läderfabriken (från fastigheten 8:26), till området som ligger närmast
Hallongrensvägen och Ådalsvägen norr om Läderfabrikens (till fastigheten 8:24).
Men frågan som måste klargöras är vilka parkeringen är till för – är det tillfälliga besökare till
skolan eller personal? Då hela Nättrabyskolan redan idag har stor brist på utemiljöer för barn
att vistas på, så måste det få konsekvenser för andra aspekter i en projektering genom vilken
lokalisering och utrymme parkering ges.
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Några grundprinciper för det fortsatta arbetet är därför att parkeringen bör hållas ned till ett
minimum för att få maximal skolgårdsyta och att skolgårdsmiljöer prioriteras i skolans
närområde på bekostnad av parkeringsytor.
Då barnen har brist på utemiljöer och detta kan befaras få negativa konsekvenser på hur
mycket de vistas utomhus och vilken naturlig motion de får skall vi i projekteringen av
Läderfabriken som ny skolbyggnad inte låta stillastående bilars parkeringsbehov gå före
barns nyttiga rörelsebehov. Ökat avstånd mellan parkering (undantaget parkering för
rörelsehindrade) och målpunkt är av godo och folkhälsobefrämjande. Därför bör parkering
för personal och besökande i Läderfabriken förläggas till Villa Fehr norr om Ådalsvägen, inom
100 meters gångavstånd.
Avlämningsplats för barn till skolverksamhet i Läderfabriken prioriteras till området närmast
Hallongrensvägen och Ådalsvägen, vilket främjar både maximal skolgårdsyta och folkhälsa
för barn och vuxna.
En ny Parkering norr om Ådalsvägen ger positiva spin-offeffekter och ger möjligheter till
samåkning och fungerar även som pendlarparkering i omedelbar närhet till busshållplatserna
”Nättrabyhörnet” och ”Nättraby E22”.

•

Trafik på Fredriksdalsvägen förbi skolan bör förbjudas, genom att förbjuda genomfart till
Idrottsvägen och bygga ett torg på Fredriksdalsvägen.

3. Vad beträffar den tredje punkten är den däremot mycket problematisk (Se kartor nedan).
Att stänga av Fredriksdalsvägen för passage ut på Idrottsvägen får mycket stora
konsekvenser för trafiksituationen i stora delar av Nättraby. Det stänger helt det markerade
områdets fastigheters (Figur 1) möjlighet att ta sig in och ut ur Nättraby annat än via en lång
omväg (Figur 2) på upp till 2 300 meter. Därför är detta inte en rimlig metod för att säkra
trafikmiljön på det passage mellan skolgårdsområdena som korsningen Fredriksdalsvägen –
Skolvägen utgör.
Idag går Busstrafiken, linje 5 mellan Nättraby och Trossö, i en slinga genom Nättraby och
trafikerar just Fredriksdalsvägen ut på Idrottsvägen (Figur 3). Detta är också den enda
möjliga genomfartsvägen för att kunna täcka upp stora delar av Nättraby tätort med god
närhet till busshållplatser. Därigenom samlar den optimala linjedragningen också ett stort
resandeunderlag och erbjuder maximal kollektivtrafikförsörjning. Vid kontakt med Jan
Johansson, trafikutvecklare på Blekingetrafiken, uppger han att det vardagar är 20minuterstrafik – alltså 3 bussar i timmen förbi Nättrabyskolan – på lördagar blandat 30minuters och 1-timmestrafik, samt söndagar 1-timmestrafik.
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Att stänga av Fredriksdalsvägen skulle alltså få kraftigt negativa konsekvenser för
samhällsservicen i Nättraby och kan inte bli aktuellt för att säkra upp trafikmiljön kring just
Nättrabyskolan.
En avstängning skulle därtill medföra påtagligt negativa konsekvenser för minst ett 80-tal
villafastigheter och ett 120-tal lägenheter i flerbostadshusområdena Benabacken och på
Fredriksdalsvägen.
Med en förlängd körsträcka mellan 600 – 2300 meter, för så många hushåll som det här är
fråga om, för varje resa ut eller in till området, skulle både klimatpåverkande utsläpp och
resursförbrukning av bensin, diesel eller biobränslen öka väsentligt, liksom kostnaderna för
de enskilda hushållen. Ett räkneexempel visar att den ökade körsträckan motsvarar drygt 5
varv runt jordklotet under ett år1.
Vi måste således använda andra medel än gatuavstängning när vi säkrar upp trafikmiljön i
den kritiska punkten där barn och vuxna kommer att röra sig mellan skolbyggnaderna i
Nättraby NKC och den nya skolbyggnaden i Läderfabriken. Några av de medel som
traditionellt använts för att åstadkomma, vad man trott vara en säker trafikmiljö, men som
forskning visat invaggar oss i en falsk säkerhet är:
Övergångsställen
Trafikljus
Refuger
Farthinder
Våran bedömning är därför att dessa metoder är otillräckliga. Utöver att trafikmiljön skall
vara säker vill vi också att den skall vara lugn och tryggt på en sådan plats det här gäller. Att
bygga om Fredriksdalsvägen till ett ”torg” är därför ett steg på vägen, men då
Fredriksdalsvägen inte kan eller bör stängas av för trafik – av givna anledningar – förordar vi
även här principen om Shared Space i kombination med stor tydlighet för bilister att de
trafikerar gatan på fotgängares villkor. Metoderna för detta kan vara kombinationer av:

1

Vi räknar på ett genomsnitt av 600-2300 meter extra körsträcka: 2300+600/2 = 1450 meter enkel resväg per
hushåll. Det motsvarar totalt 2900 meter per hushåll och dag
200 hushåll X 2,9 km per dag = 580 km
580 km/dag X 365 dagar = 211 700 km
Jordens omkrets är 40 041 km KÄLLA: http://sv.wikipedia.org/wiki/Jorden
211 700 km / 40 041km = 5,2 som är antalet varv runt jorden under ett år.
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Anders Lundberg
Miljöpartiet

Karlskrona 2012-10-24

Gångfartsgata
Upphöjt torg
Avsmalningar
Tidsregleringar för begränsning av passage under skoldagen med automatreglerade pollare
(se exempel: http://www.intergate.se/fordonstrafik/pollare/automatiska-pollare)

Möjligheten finns att förbjuda personbilar dagtid vardagar men tillåta dem kvällar och helger
medans busstrafiken fortsätter att trafikera som vanligt vilket kanske är den enklaste
lösningen.

•

Avlämningsplats och hämta plats för barn till skolan skall vara vid befintlig plats vid
Idrottsvägen.

4. Det bör prövas noggrant om det är verkligen är lämpligt och effektivt att fortsätta ha en
separat parkeringsyta på dagens skoltomt då det går ca 800 elever på Nättrabyskolans
Kunskapscentrum och de tillgängliga utomhusmiljöerna är små i förhållande till antalet
elever och funktionella ytor för barn och ungdomar att vistas på.
I och med att Idrottsvägen sommaren 2012 fick en parallellgata förbi Konsum och OKQ8 till
det utökade industriområdet har trafiken flyttats över från Idrottsvägen till denna. Dessa
vägar ansluter till varandra vid Vargungevägen.
Därför kan och bör Idrottsvägen nedanför skoltomten nu frigöras och bli ny Avlämningsplats
eftersom den numera är mycket lågtrafikerad och bara försörjer ett fåtal fastigheter. Dagens
avlämningsplats på skoltomten kan istället användas på ett mycket bättre sätt genom att
utöka elevernas utomhusytor.
Avlämningsplatser prioriteras på Idrottsvägen närmast skolgårdsmiljö framför parkering.
Parkering för skolan kan anordnas genom sidparkering längs med Idrottsvägen utom
närmast skolan. Idrottsvägen kan för detta syfte behöva breddas. Sammantaget gör denna
prioriteringsordning att folkhälsan förbättras både för barn och vuxna, elever och anställda
samt besökande föräldrar.

Sammanfattningsvis förväntar jag mig att dessa synpunkter tas med i den fortsatta
beredningen i Tekniska nämnden.
Anders Lundberg
Miljöpartiet
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Anders Lundberg
Miljöpartiet

Karlskrona 2012-10-24

Figur 1
Bildkälla: http://kartor.eniro.se/m/9SN5c
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Anders Lundberg
Miljöpartiet

Karlskrona 2012-10-24

Figur 2
Bildkälla: http://kartor.eniro.se/m/9SNL8
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Anders Lundberg
Miljöpartiet

Karlskrona 2012-10-24

Figur 3
Bildkälla: http://www.blekingetrafiken.se/Documents/Linjekartor/Karlskrona/Karlskrona.pdf
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 21 november 2012
§ 115 Aktuell information
- Presentation av ny ledamot – Chatarina Holmberg
- Lägesrapport lokalplanering - komplettering
- Rekrytering förskolechef och rektor
- Information i lokaltidningarna gällande stadieindelningen ht-2013
- Sweco informerar om resursfördelning
§ 116 Budgetuppföljning oktober 2012
§ 117 Ombyggnad Hästöskolan
§ 118 Ombyggnad Östra Torpskolan
§ 119 Ny ledamot i arbetsutskottet
§ 120 Justering av delegationsordningen för barn- och ungdomsnämnden
§ 121 Verksamhetsplan/internbudget 2013, plan 2014-2015
§ 122 Beslut om bidrag 2013 till Tant Grön AB
§ 123 Beslut om bidrag 2013 till Friskolan Svettpärlan AB
§ 124 Beslut om bidrag 2013 till JB Grundskola (Galären)
§ 125 Beslut om bidrag 2013 till Panea AB (Piggelinen)
§ 126 Beslut om bidrag 2013 till Karlskrona Montessorifriskola AB
§ 127 Beslut om bidrag 2013 till Bastasjö Språkförskola AB
§ 128 Beslut om bidrag 2013 till Karlskrona Stråkfriskola AB
§ 129 Beslut om bidrag 2013 till Fantasi personalkooperativa förskola
§ 130 Beslut om bidrag 2013 till Ankaret föräldrakooperativa förskola
§ 131 Beslut om bidrag 2013 till Nätet föräldrakooperativ
§ 132 Beslut om bidrag 2013 till Mariagårdens förskola

21 november 2012

§ 133 Beslut om bidrag 2013 till Silvertärnan föräldrakooperativ
§ 134 Beslut om bidrag 2013 till Stumholmen föräldrakooperativ
§ 135 Beslut om bidrag 2013 till Torlyckans personalkooperativ
§ 136 Beslut om bidrag 2013 till Skärgårdens Montessoriförskola
§ 137 Beslut om bidrag 2013 till Skutans föräldrakooperativ
§ 138 Beslut om bidrag 2013 till Stubben föräldrakooperativ
§ 139 Beslut om bidrag 2013 till Skrävle friförskola
§ 140 Beslut om bidrag 2013 till Lilla Ö
§ 141 Beslut om bidrag 2013 till Ramkullen
§ 142 Beslut om bidrag 2013 till Villa Myskulla
§ 143 Beslut om bidrag 2013 till Villa Kousholt
§ 144 Delegationsärenden
§ 145 Meddelanden
§ 146 Kurser och konferenser
§ 147 Övrigt

2

21 november 2012

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 21 november 2012 kl 08.30 – 12.50

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Chatarina Holmberg (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Eva Ottosson (M)
Morgan Kullberg (M)
Ola Svensson (SD)
Fr o m beslutsammanträdet kl. 12.00
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)

Tjänstgörande ersättare Anna Strömqvist (S)
Emina Cejvan (M)
Christopher Larsson (SD)
Ulf Lundh (C)
Anders Lundberg (MP)
Ersättare
Eva Henningsson (S)
Christopher Larsson (SD)

föredragningen

beslutssammanträdet

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem
Peter Arkeklint, ansvarig controller
Ann-Christin Östbergh, controller
Mats Fredh, lokalsamordnare
Camilla Erlandsson, kommunikatör § 115:5
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Inbjuden § 115:5

Silke Tindrebäck, Sweco
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Utses att justera

Eva Ottosson (M)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen
den 26 november 2012

4

Justerade paragrafer §§ 115 - 147
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 21 november 2012
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 26 november 2012.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

21 november 2012
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§ 115
Aktuell information
1. Presentation av ny ledamot
Ordförande hälsar Chatarina Holmberg (S) välkommen till barn- och
ungdomsnämnden.
Chatarina gör en kort presentation av sig själv.
_____________

2

Lägesrapport lokalplanering - komplettering
Förvaltningen fick på oktobersammanträdet i uppdrag att komplettera
listan med nettoeffekten för respektive objekt. Mats Fredh, lokalsamordnare
redovisar effekten för respektive objekt.
____________

3. Rekrytering av förskolechef och rektor
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att rekryteringarna av
förskolechef och rektor nu är klara.
Förskolechef i Spandelstorp, efter Kerstin Almström som går i pension,
blir Lena Dehlin. Lena arbetar nu som personalspecialist åt förvaltningen.
Rektor för grundsärskolan på Spandelstorp och Solbacka samt
Kättilsmåla skola efter Jessica Ahlgren blir Martin Andersson. Martin
arbetar idag på gymnasieskolan i Mariestad som lärare/projektledare.
Jessica flyttar till Nättrabyskolan efter Marina Ericsson som har fått
tjänst på förvaltningskontoret som kvalitetscontroller.
Samtliga tjänster beräknas tillträdas vid årsskiftet.
________________

4. Information i lokaltidningarna gällande stadieindelningen ht-2013
Förvaltningschef Maria Persson informerar kort att en informationsannons kommer att finnas i lokaltidningarna på lördag ”Så berörs din
skolan höstterminen 2013”. I skolöverenskommelsen som tecknades
våren 2012 togs ett antal beslut som börjar gälla från och med
höstterminen 2013. Då det börjar närma sig skolval för många barn och
ungdomar i Karlskrona kommun vill förvaltningen klargöra vilka
skolor som berörs och på vilket sätt.
_____________

21 november 2012
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5. Sweco - information om resursfördelning
Silke Tindrebäck, Sweco informerar om hur deras resursfördelningsmetod går till och vilka variabler som används.
Denna resursfördelningsmetod används bland annat av Stockholm,
Örebro och Uppsala.
________________
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P Arkeklint
Akten
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BUN.2011.508.042

§ 116
Budgetuppföljning oktober 2012
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljning per
den 31 oktober 2012.
Nettoanslag
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 975,1 Mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per den
31 oktober 2012 uppgår till 786,1 Mnkr, att jämföra med budgeterat utfall om
802,7 Mnkr, således en positiv avvikelse med 16,6 Mnkr.
Investeringsredovisning
Bedömning är att hela investeringsbudgeten för 2012, 4,0 Mnkr samt
kvarstående överförda medel från 2011, kommer att förbrukas.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att budgetuppföljningen per den 31 oktober 2012 godkänns.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

21 november 2012

Tekniska förv/nämnden
M Fredh
M Dahl
Berörda rektorer
Akten
§ 117
Ombyggnad Hästöskolan

8

BUN.2012.318.287

Bakgrund
Skolöverenskommelsen anger i sitt beslut, att årskursindelningen från 2013
skall vara F-6 och 7-9. Det medför att vissa skolenheter inte har det
lokalutrymme som krävs, för att kunna bedriva denna verksamhet enligt
indelningen, då man de senaste åren gjort andra verksamhetsförändringar,
t.ex. att förskola flyttat in i skolan.
Hästöskolan har innevarande läsår verksamhet i årskurserna F – 5, samt
fritidshem. Det går nu totalt 123 elever på skolan, varav 75 är inskrivna i
fritidshemmet. Skolans lokaler utnyttjas nu väldigt väl och skolans entréer till
årskurs 2 – 5 utnyttjas också som grupprum. Fritidshemmet samsas om
utrymmen tillsammans med förskoleklassen och undervisningsutrymmet för
textilslöjden.
När årskurs 6 flyttade till Vämöskolan för några år sedan, flyttade
fritidshemmets och förskoleklassens verksamhet från Hästö medborgarhus,
tillbaka till Hästöskolan. Därmed uppstår nu en lokalbrist.
Skolans bibliotek är inrymt i den f.d. rektorsexpeditionen och datorsalen är
placerad i skolans källare, där också viss annan undervisning bedrivs, i brist
på lediga lokalutrymmen.
När nu årskurs 6 flyttar tillbaka till Hästöskolan, uppstår därför brist på
undervisningsytor, eftersom Hästö Medborgarhus inte längre är något möjligt
alternativ.
Elevutvecklingen är ganska stabil fram till 2017, med cirka 20 elever per
årskurs. Det betyder att det läsåret 2013/2014 kommer att gå 143
elever på Hästöskolan, utifrån dagens elevsiffror. För att skolan skall
kunna bedriva en modern verksamhet utifrån styrdokumenten och
övriga beslut, måste lokalplaneringen ses över.
Idag saknas vissa viktiga utrymmen på skolan som behöver inrättas.
För att komma till rätta med den lokalbrist som Hästöskolan står inför,
föreslås att det uppförs en byggnad på skolområdet, intill fotbollsplanen,
där det tidigare funnits en byggnad. Byggnaden uppförs, enligt tidigare
prövat koncept på Spandelstorpskolan, i storleken 21,88 X 12,12 meter.
Den planeras innehålla tre basutrymmen med grupprum och ge lokaler
för fritidshemmet, förskoleklassen och årskurs 1.
Genom omdisponering av skolans övriga lokaler räknar skolledningen
och personalen med att kunna lösa de lokalbrister som redovisats ovan.

21 november 2012
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Man planerar härmed att kunna tillskapa ett kombinerat bibliotek och
mediatek, som ger alla elever större tillgång till litteraturen och till IKT,
inte minst viktigt för de äldsta eleverna. Rum för gruppundervisning,
vilrum och arbetsrum för rektor kommer, genom den föreslagna
nybyggnaden och omdisponeringen, också att kunna ordnas.
Genom att placera fritidshemmets lokaler i den nybyggda delen på
gården, uppnås flera fördelar, såsom, lättare för föräldrar att kunna
lämna och hämta sina barn, enklare för personal och elever att
samordna olika aktiviteter, bättre överblick över verksamheten och
säkrare och tryggare miljö.
Även förskoleklassen och årskurs 1 får en mera anpassad skolmiljö
genom att placeras i den nybyggda skoldelen i markplanet.
Ekonomi
Den föreslagna nybyggnationen är en byggnad på 250 m2, lika med
tidigare uppförda byggnaden på Spandelstorpskolan. Den innehåller tre
basutrymmen med ingångar, grupprum, kapprum med toaletter.
Lösningen är flexibel och ljus. Lokalen kan lätt ställas om till olika
verksamhetsbehov.
Kostnaden beräknas nu, före upphandlingen, till 5,0 mnkr och ger vid
denna investeringskostnad, en planerad byggkostnad på 20 000 kr m2.
I denna kalkyl inräknas sprängning och markberedning runt byggnaden,
lekytor, utebelysning och angöringsplatser.
Årshyran för investeringen, före upphandlingen, beräknas till 435 000
kr. Hyran för Hästö medborgarhus, som tidigare nyttjades som lokal för
förskoleklassen och fritidshemmet, gav en hyresutgift på 106 390 per
år. Investeringens nettoeffekt blir utifrån denna beräkning, således en
hyresökning på 328 610 kr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hos Tekniska nämnden ansöka om projekteringstillstånd och
investeringstillstånd för uppförandet av en ny byggnad, enligt beskrivning
ovan, på Hästöskolans skoltomt.
Yrkanden
Nickals Platow (M) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga 1, som lyder:
Inom barn- och ungdomsförvaltningens verksamhetsområde uppstår det
ibland behov av lokaler som har mindre permanent karaktär. För att möta
detta behov och för att bidra till en god ekonomisk hushållning lämnar vi nedan
förslag:

21 november 2012
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1. att

ge tekniska förvaltningens fastighetsavdelning i uppdrag att redovisa
för- och nackdelar med inköp/nyttjande av flexibla moduler som ett
komplement för att möta barn- och ungdomsförvaltningens lokalbehov

2. att

som pilotfall projektera en flexibel och flyttbar paviljonglösning för att
vid behov möta volymökningar gällande förskolebarn och elever.

Ola Svensson (SD) lämnar bifall till tilläggsyrkandet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Nicklas Platows tilläggsattsatser och finner
att barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla de båda tilläggsatsatserna.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att

hos Tekniska nämnden ansöka om projekteringstillstånd och
investeringstillstånd för uppförandet av en ny byggnad, enligt beskrivning
ovan, på Hästöskolans skoltomt.

2. att

ge tekniska förvaltningens fastighetsavdelning i uppdrag att redovisa
för- och nackdelar med inköp/nyttjande av flexibla moduler som ett
komplement för att möta barn- och ungdomsförvaltningens lokalbehov

3. att

som pilotfall projektera en flexibel och flyttbar paviljonglösning för att
vid behov möta volymökningar gällande förskolebarn och elever.
____________

21 november 2012

Tekniska förv/nämnden
M Fredh
M Dahl
Berörda rektorer
Akten
§ 118
Ombyggnad Östra Torpskolan

BUN.2012.319.287

Bakgrund
När det för några år sedan beslutades att årskurs 6 skulle placeras på
skolenheterna för 7-9, övertog förskolan en annexbyggnad på Östra
Torpskolan. Fritidshemmet och förskoleklassen, som tidigare nyttjat
lokalerna, flyttade in i skolans huvudbyggnad.
När Skolöverenskommelsen träffades och det beslutades att
stadieindelningen åter skulle vara F-6 och 7-9, innebar det att årskurs
6, till läsåret 2013/2014, åter skall ha sin undervisning på Östra Torp
skolan. Därmed saknas undervisningsutrymmen för skolverksamheten.
Förslaget på lösning bygger på att en ny byggnad uppförs på byggbar
mark, sydost om skolan, i en naturskön del av skoltomten. Denna
byggnad kan uppföras på så sätt, att den enkelt kan byggas om för
användas för olika verksamhetsgrenar, både för förskola, skola
och/eller fritidshem, allt efter behov. Byggnaden förbereds redan nu för
möjligheten att i framtiden ev. kunna byggas till. Markplaneringen
förbereds också för en tillbyggnad, om en utbyggnad av t.ex. förskola
anses lämplig i framtiden. Vi kan, vid en sådan planering, på sikt lämna
de externa lokalerna vid Kummelvägen.
Byggnaden uppförs enligt samma lyckosamma koncept som använts
vid Spandelstorpskolan och som föreslås användas även för
Hästöskolan.
Den innehåller då tre basutrymmen med tillhörande grupprum, kapprum
entréer och toaletter, om totalt 250 m2. Kostnaden för byggnaden
beräknas, före upphandlingen, att uppgå till 5 mnkr. I denna beräkning
inräknas sprängning och markberedning runt byggnaden, anslutning till
fjärrvärme, lekytor, utebelysning och angöringsplatser.
Området där byggnaden skall uppföras är idag naturmark och behöver
därför beredas och anläggas. Dessutom behöver viss komplettering av
lekutrustning ske. Detta beräknas totalt till 0,6 mnkr. Totalt beräknas
investeringen således uppgå till 5,6 mnkr.
Projektet behöver stå färdigt i augusti månad 2013.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och Ungdomsnämnden föreslås besluta
att hos Tekniska nämnden ansöka om projekteringstillstånd och
investeringstillstånd för uppförandet av en ny byggnad och utemiljö,
enligt beskrivningen ovan, på Östra Torpskolans skoltomt.
Beslutsförslag
Arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar i ärendet
på nämndens sammanträde den 21 november 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
_____________
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Akten

BUN.2011.432.102

§ 119
Ny ledamot/ersättare till arbetsutskottet
Ny ledamot till arbetsutskottet ska väljas efter Patrik Hansson (S).
Förslag till ny ledamot är Chatarina Holmberg (S).
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
_____________
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Stab
BUN. 2010.151.002
A Ottosson
Förskolechefer
Rektorer
Skolområden
Akten
§ 120
Justering av delegationsordningen för barn- och ungdomsnämnden
Nuvarande delegationsordning gäller fr o m den 1 november 2012, efter
ändringsbeslut i barn- och ungdomsnämnden den 24 oktober 2012 § 105.
Med anledning av förändrade krav vid ansökan om statsbidrag behöver
planen kompletteras med
Tillägg
Punkten 6.15
Ansökan om stadsbidrag.

Delegat: Förvaltningschef

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att
2. att

godkänna förelagd ändring i delegationsordningen samt
denna ska gälla fr o m den 1 december 2012

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
_____________
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Kommunfullmäktige
BUN.2012.320.042
Stab
A-C Östbergh
Förskolechefer/rektorer
Intendenter
Akten
§ 121
Verksamhetsplan/internbudget 2013, plan 2014-2015
Förvaltningschef Maria Persson och ansvarig controller Peter Arkeklint
redogör för verksamhetsplan/internbudget 2013 och plan 2014-2015.
Den ekonomiska ramen för 2013 uppgår till 985,5 Mnkr.
Förslaget till verksamhetsplan/internbudget 2013, plan 2014-2015 är
förhandlat med de fackliga organisationerna.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna verksamhetsplan och internbudget för 2013 och plan 20142015.
Chatarina Holmberg (S) och Helene Gustafsson (S) framför synpunkter i
textmaterialet.
5.1 Mål från kommunfullmäktige. Vill ha en kolumn till där det framgår vem
som är ansvarig för respektive mål och att det följs upp.
Tabellen kommer att kompletteras med en kolumn för ansvarig.
6. Givna uppdrag och beslutade satsningar/prioriteringar. Frågor kring Hållbar
jämställdhet.
Redovisning sker på decembersammanträdet.
9. Personal. I personalredovisningen är endast andel kvinnor redovisade.
Redovisningen kommer att kompletteras med andel män i förvaltningen.
Ändringsyrkande
Helene Gustafsson (S) yrkar på ändring i texten 3.3 Medborgardialog.
I texten står det: De utmaningar som väntar kan i många fall behöva insatser
från ideella krafter såsom idrottsföreningar och andra intresseföreningar.
Yrkar på ändring till: Vi välkomnar ideella krafter såsom idrottsföreningar och
andra intresseföreningar, bilaga 2.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Helene Gustafssons
ändringsyrkande gällande ändring i texten 3.3 Medborgarförslag och finner
att barn- och ungdomsnämnden bifaller ändringsyrkandet.
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Texten ändras till: Vi välkomnar ideella krafter såsom idrottsföreningar och
andra intresseföreningar.
Ändringsyrkande
Helene Gustafsson (S) lämnar ändringsyrkande, bilaga 3:
att avsatta medel för vårdnadsbidrag tas bort och att dessa medel kommer
förskolan till del.
Åsa Gyberg Karlsson (V) bifaller ändringsyrkandet.
Nicklas Platow (M) yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall mot avslag till Helene Gustafssons
ändringsyrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår
ändringsyrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som bifaller Helene
Gustafssons ändringsyrkande röstar ja och den som vill avslå densamma
röstar nej.
Följande röstar ja: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S),
Helene Gustafsson (S), Shirin Sahebjamee (S), Åsa Gyberg Karlsson (V)
och Anna Strömqvist (S).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Eva
Ottosson (M), Morgan Kullberg (M), Ola Svensson (SD), Pernilla Persson (C),
Emina Cejvan (M), Ulf Lundh (C) och Anders Lundberg (MP).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 9 nej-röster och 6 ja-röster att
avslå ändringsyrkandet.
Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S),
Shirin Sahebjamee (S), Anna Strömqvist (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V)
reserverar sig mot beslutet.
Tilläggsyrkande
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar, bilaga 4:
att utreda möjligheten att utöka antalet pedagoger på fritidshemmen, det vill
säga, öka fritidshemmens personaltäthet.
att utredningen skall redovisas hösten 2013.

21 november 2012
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forts § 121
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall mot avslag till Åsa Gyberg Karlssons
två tilläggsyrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller
tilläggsyrkandena.
Tilläggsyrkande
Nicklas Platow (M) yrkar, bilaga 5
att utreda möjligheterna att införa en försöksmodell för 2 lärare i klassrummet
för årskurs 6-9 alternativ vid någon eller några enheter
att utredningen skall redovisas hösten 2013.
Chatarina Holmberg (S) yrkar, bilaga 6:
att de vill utreda möjligheterna att införa försöksmodell för flera pedagoger i
klassrummet för lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet för att se vilken
insats som ger bäst effekt.
att utredningen skall redovisas hösten 2013.
Ajournering
Mötet ajourneras 10 minuter.
Mötet återupptas.
Propositionsordning
Ordförande ställer tilläggsyrkanden mot varandra och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutar anta Nicklas Platows tilläggsyrkande.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som bifaller Chatarina
Holmbergs tilläggsyrkanden röstar nej och den som bifaller Nicklas Platows
tilläggsyrkanden röstar ja.
Följande röstar nej: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S),
Helene Gustafsson (S), Shirin Sahebjamee (S), Ola Svensson (SD), Åsa
Gyberg Karlsson (V) och Anna Strömqvist (S).
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Eva Ottosson
(M), Morgan Kullberg (M), Pernilla Persson (C), Emina Cejvan (M),
Ulf Lundh (C) och Anders Lundberg (MP).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 7 nej-röster och 8 ja-röster att
bifalla Nicklas Platows tilläggsyrkanden.

21 november 2012
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forts § 121

Tilläggsyrkande
Anders Lundberg (MP) lämnar följande tilläggsyrkanden, bilaga 7:
1. att
2. att
3. att
4. att
5. att
6. att

antalet förskolor med utomhuspedagogik ökar
fortbildning av personalen i utomhuspedagogik fortsätter för olika
personalgrupper inom förskolan.
öka antalet skolor med Grön Flagg.
ideella friluftsorganisationer stimuleras till att deltaga i förskolans
arbete med utomhuspedagogik.
i strukturomvandlingen från små till stora enheter med fler avdelningar
skall utomhuspedagogik genomsyra verksamheten.
andelen samt tillagningen av ekologisk mat inom förskolorna skall öka
och att detta skall ingå i all eventuell upphandling av förskolekök.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Anders Lundbergs tilläggsyrkande 1 och
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller tilläggsyrkandet att antalet
förskolor med utomhuspedagogik ökar.
Ordförande ställer proposition på Anders Lundbergs tilläggsyrkande 2 och
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller tilläggsyrkandet att fortbildning
av personal i utomhuspedagogik fortsätter för olika personalgrupper inom
förskolan.
Tilläggsattsats 3 återtas av Anders Lundberg (MP).
Ordförande ställer proposition på Anders Lundbergs tilläggsyrkande 4 och
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller tilläggsyrkandet att ideella
friluftsorganisationer stimuleras till att deltaga i förskolans arbete med
utomhuspedagogik.
Ordförande ställer proposition på Anders Lundbergs tilläggsyrkande 5 och
finner att barn- och ungdomsnämnden avslår tilläggsyrkandet att i strukturomvandlingen från små till stora enheter med flera avdelningar ska utomutomhuspedagogik genomsyra verksamheten.
Ordförande ställer proposition på Anders Lundbergs tilläggsyrkande 6 och
finner att barn- och ungdomsnämnden avslår tilläggsyrkandet att andelen
samt tillagningen av ekologisk mat inom förskolorna ska öka och att detta
skall ingå i all eventuell upphandling av förskolekök.

21 november 2012
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forts § 121
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget att godkänna
verksamhetsplan och internbudget för 2013 och plan 2014-2015 och
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att

godkänna verksamhetsplan och internbudget för 2013 och plan 20142015.

2. att

texten i avsnitt 3.3 Medborgardialog ändras till: Vi välkomnar ideella
krafter såsom idrottsföreningar och andra intresseföreningar.

3. att

utreda möjligheten att utöka antalet pedagoger på fritidshemmen, det
vill säga, öka fritidshemmens personaltäthet.

4. att

utredningen skall redovisas hösten 2013.

5. att

utreda möjligheterna att införa en försöksmodell för 2 lärare i
klassrummet för årskurs 6-9 alternativ vid någon eller några enheter

6. att

utredningen skall redovisas hösten 2013

7. att

antalet förskolor med utomhuspedagogik ökar

8. att

fortbildning av personalen i utomhuspedagogik fortsätter för olika
personalgrupper inom förskolan.

9. att

ideella friluftsorganisationer stimuleras till att deltaga i förskolans
arbete med utomhuspedagogik.
______________

21 november 2012

Tant Grön AB
P Arkeklint
Akten
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BUN.2012.321.043

§ 122
Beslut om bidrag 2013 till Tant Grön AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp
Grundbelopp:
VT 2013
HT 2013
77 548 kr
77 548 kr
33 456 kr
33 456 kr
25 095 kr
25 095 kr
11 712 kr
11 712 kr
39 259 kr
36 049 kr
48 573 kr
45 363 kr
59 069 kr
55 859 kr

Lokalbidrag
14 956 kr
0 kr
0 kr
0 kr
16 394 kr
16 394 kr
16 394 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Tant Grön AB beviljas ovanstående bidrag för år 2013
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

Friskolan Svettpärlan AB
P Arkeklint
Akten
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BUN.2012.322.043

§ 123
Beslut om bidrag 2013 till Friskolan Svettpärlan AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2013
HT 2013
33 456 kr
33 456 kr
0 kr
25 095 kr
25 095 kr
0 kr
11 712 kr
11 712 kr
0 kr
39 259 kr
36 049 kr
16 394 kr
48 573 kr
45 363 kr
16 394 kr
59 069 kr
55 859 kr
16 394 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Friskolan Svettpärlan beviljas ovanstående bidrag för år 2013
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

JB Grundskola AB
P Arkeklint
Akten
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BUN.2012.323.043

§ 124
Beslut om bidrag 2013 till JB Grundskolan AB (Galären)
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2013
HT 2013
33 456 kr
33 456 kr
0 kr
25 095 kr
25 095 kr
0 kr
11 712 kr
11 712 kr
0 kr
39 259 kr
36 049 kr
16 394 kr
48 573 kr
45 363 kr
16 394 kr
59 069 kr
55 859 kr
16 394 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att JB Grundskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2013
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

Panea AB
P Arkeklint
Akten
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BUN.2012.324.043

§ 125
Beslut om bidrag 2013 till Panea AB (Piggelinen)
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2013
HT 2013
Fristående förskola, plats
77 548 kr
77 548 kr
14 956 kr
33 456 kr
33 456 kr
0 kr
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
25 095 kr
25 095 kr
0 kr
11 712 kr
11 712 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
39 259 kr
36 049 kr
16 394 kr
Friskola år 1-5
48 573 kr
45 363 kr
16 394 kr
Friskola år 6-9
59 069 kr
55 859 kr
16 394 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Panea AB beviljas ovanstående bidrag för år 2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

Karlskrona Montessorifriskola AB
P Arkeklint
Akten
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BUN.2012.325.043

§ 126
Beslut om bidrag 2013 till Karlskrona Montessorifriskola AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års till nedanstående belopp:
Verksamhet

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2013
HT 2013
Fristående fritidshem år F-1, plats
33 456 kr
33 456 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 2-3, plats
25 095 kr
25 095 kr
0 kr
11 712 kr
11 712 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats
39 259 kr
36 049 kr
16 394 kr
Friskola förskoleklass
48 573 kr
45 363 kr
16 394 kr
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9
59 069 kr
55 859 kr
16 394 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Karlskrona Montessorifriskola AB beviljas ovanstående bidrag för år
2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

Bastasjö Språkförskola AB
P Arkeklint
Akten
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BUN.2012.326.043

§ 127
Beslut om bidrag 2013 till Bastasjö Språkförskola AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2013
HT 2013
77 548 kr
77 548 kr
14 956 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Bastasjö språkförskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

Karlskrona Språkfriskola AB
P Arkeklint
Akten
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BUN.2012.327.043

§ 128
Beslut om bidrag 2013 till Karlskrona Språkfriskola AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp Grundbelopp:
VT 2013
HT 2013
33 456 kr
33 456 kr
25 095 kr
25 095 kr
11 712 kr
11 712 kr
39 259 kr
36 049 kr
48 573 kr
45 363 kr
59 069 kr
55 859 kr

Lokalbidrag
0 kr
0 kr
0 kr
16 394 kr
16 394 kr
16 394 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Karlskrona språkfriskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

Fantasi personalkooperativa förskola
P Arkeklint
Akten
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BUN.2012.328.043

§ 129
Beslut om bidrag 2013 till Fantasi personalkooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp
Grundbelopp:
VT 2013
HT 2013
77 548 kr
77 548 kr

Lokalbidrag
14 956 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Fantasi personalkooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år
2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

Ankaret föräldrakooperativa förskola
P Arkeklint
Akten
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BUN.2012.329.043

§ 130
Beslut om bidrag 2013 till Ankaret föräldrakooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp
Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2013
HT 2013
77 548 kr
77 548 kr
14 956 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Ankaret föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år
2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

Nätet föräldrakooperativ
P Arkeklint
Akten
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BUN.2012.330.043

§ 131
Beslut om bidrag 2013 till Nätet föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Grundbelopp:
VT 2013
HT 2013
77 548 kr
77 548 kr

Lokalbidrag
14 956 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Nätets föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år
2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

Mariagårdens förskola
P Arkeklint
Akten
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BUN.2012.331.043

§ 132
Beslut om bidrag 2013 till Mariagårdens förskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2013
HT 2013
77 548 kr
77 548 kr
14 956 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Mariagårdens förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

Silvertärnans föräldrakooperativ
P Arkeklint
Akten

31

BUN.2012.332.043

§ 133
Beslut om bidrag 2013 till Silvertärnans föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1,
plats
Fristående fritidshem år 2-3,
plats
Fristående fritidshem år 4-6,
plats

Grundbelopp
Grundbelopp:
VT 2013
HT 2013
77 548 kr
77 548 kr
33 456 kr
33 456 kr
25 095 kr
25 095 kr
11 712 kr
11 712 kr

Lokalbidrag
14 956 kr
0 kr
0 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Silvertärnan föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

Stumholmen föräldrakooperativ
P Arkeklint
Akten

32

BUN.2012.333.043

§ 134
Beslut om bidrag 2013 till Stumholmen föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Grundbelopp:
VT 2013
HT 2013
77 548 kr
77 548 kr

Lokalbidrag
14 956 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Stumholmen föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

Torlyckans personalkooperativ
P Arkeklint
Akten

33

BUN.2012.334.043

§ 135
Beslut om bidrag 2013 till Torlyckans personalkooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2013
HT 2013
Fristående förskola, plats
77 548 kr
77 548 kr
14 956 kr
33 456 kr
33 456 kr
0 kr
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
25 095 kr
25 095 kr
0 kr
11 712 kr
11 712 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Torlyckans personalkooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

Skärgårdens Montessoriförskola
P Arkeklint
Akten

34

BUN.2012.335.043

§ 136
Beslut om bidrag 2013 till Skärgårdens Montessoriförskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2013
HT 2013
77 548 kr
77 548 kr
14 956 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Skärgårdens Montessoriförskola beviljas ovanstående bidrag för år
2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

Skutans föräldrakooperativ
P Arkeklint
Akten

35

BUN.2012.336.043

§ 137
Beslut om bidrag 2013 till Skutans föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2013
HT 2013
77 548 kr
77 548 kr
14 956 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Skutans föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

Stubben föräldrakooperativ
P Arkeklint
Akten

36

BUN.2012.337.043

§ 138
Beslut om bidrag 2013 till Stubben föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet

Grundbelopp Grundbelopp:
VT 2013
HT 2013
Fristående förskola, plats
77 548 kr
77 548 kr
33 456 kr
33 456 kr
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
25 095 kr
25 095 kr
11 712 kr
11 712 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Lokalbidrag
14 956 kr
0 kr
0 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Stubben föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

Skrävle friförskola
P Arkeklint
Akten

37

BUN.2012.338.043

§ 139
Beslut om bidrag 2013 till Skrävle friförskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Grundbelopp:
VT 2013
HT 2013
77 548 kr
77 548 kr

Lokalbidrag
14 956 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Skrävle friförskola beviljas ovanstående bidrag för år 2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
___________

21 november 2012

Lilla Ö
P Arkeklint
Akten

38

BUN.2012.339.043

§ 140
Beslut om bidrag 2013 till Lilla Ö
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet
Fristående pedagogisk
omsorg, plats

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2013
HT 2013
76 042 kr
76 042 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Lilla Ö beviljas ovanstående bidrag för år 2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

Ramkullen
P Arkeklint
Akten

39

BUN.2012.340.043

§ 141
Beslut om bidrag 2013 till Ramkullen
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg,
plats

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2013
HT 2013
76 042 kr
76 042 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Ramkullen beviljas ovanstående bidrag för år 2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

Villa Myskulla
P Arkeklint
Akten

40

BUN.2012.341.043

§ 142
Beslut om bidrag 2013 till Villa Myskulla
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet
Fristående pedagogisk
omsorg, plats

Grundbelopp Grundbelopp:
VT 2013
HT 2013
76 042 kr
76 042 kr

Lokalbidrag
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Villa Myskulla beviljas ovanstående bidrag för år 2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

Villa Kousholt
P Arkeklint
Akten

41

BUN.2012.342.043

§ 143
Beslut om bidrag 2013 till Villa Kousholt
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2013 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2013 års bidrag till nedanstående
belopp:
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg,
plats

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2013
HT 2013
76 042 kr
76 042 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för SALSA kommer att beräknas när underlaget från SCB är
bearbetat enligt föreslagen förändrade beräkningsmodell.
Karlskrona kommun har fått 3 071 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2013. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Villa Kousholt beviljas ovanstående bidrag för år 2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

21 november 2012

Berörda
Akten

42

BUN.2012.29.002

§ 144
Delegationsärenden
Dnr

Ärendemening
Protokoll från centrala
samv.gr 121016

Skolområde/avdelning
och delegat
Barn- och
ungdomskontoret
Maria Persson

BUN.
2012.314.611

Ordf.beslut
BUN tar över ansvaret
för Tant Grön Kättilsmåla
fr o m 130101

Barn- och ungdomsnämnden
Jan-Olof Petersson

BUN
2012.310.623

Beslut växelvis
boende

Barn- och
ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN

Beslut om
avgiftsbefrielse
fritidshem

Barn- och
ungdomskontoret
Mats Dahl

Beslut om avstängning från
kommunal
förskola/fritidshem/
pedagogisk omsorg

Trossö skolområde
Kerstin Ibstedt
Henningsson

Beslut om avstängning från
kommunal
förskola/fritidshem/
pedagogisk omsorg

Rödeby skolområde
Karina Karlsson

Beslut om avstängning från
kommunal
förskola/fritidshem/
pedagogisk omsorg

Rödeby skolområde
Karina Karlsson

Beslut om avstängning från
kommunal
förskola/fritidshem/
pedagogisk omsorg

Rödeby skolområde
Karina Karlsson

2012.306S.609

BUN1
2012.108S.609

BUN5
2012.261S.606

BUN5
2012.262S.606

BUN5
2012.264S.606

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och
delegationsärndena.
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.

21 november 2012

forts § 144
Chatarina Holmberg (S) frågar varför det är ett ordförandebeslut gällande
övertagandet av Tant Gröns verksamhet i Kättilsmåla då arbetsutskottet
samma dag hade sammanträde.
Ordförande svarar att detta inte blev aktuellt förrän under eftermiddagen
efter det att arbetsutskottets sammanträde var slut.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och
delegationsärendena.
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.

43

21 november 2012

44

§ 145
Meddelanden
Kommunfullmäktige § 138

BUN.2011.94.102
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige § 139

BUN.2011.432.102
Kommunala val

Kommunfullmäktige § 146

BUN.2012.308.006
Sammanträdesplan år 2013 för kommunfullmäktige kommunstyrelsen och utskott

Kommunfullmäktige § 148

BUN.2011.220.042
Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 för hela
kommunens samlade verksamhet

Kommunfullmäktige § 149

BUN.2012.222.004
Balansförteckning över obesvarade motioner
och medborgarförslag den 1 september 2012

Skolinspektionen

BUN. 2012.302S.606
Anmälan angående information till hemmet och
placering av elev vid Östra Torpskolan i
Karlskrona kommun

Skolinspektionen

BUN.2012.248S.606
Anmälan angående skolsituationen för elev vid
Sturköskolan i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

BUN.2012.98.606
Uppföljning av riktad tillsyn vid Rödebyskolan i
Karlskrona kommun gällande bedömning och
betygssättning hos skolor med stora avvikelser
vid omrättning av nationella prov

Föräldrar till barn på
Tant Grön Kättilsmåla

BUN.2012.314.611
Synpunkter gällande kommunens övertagande
av Tant Grön Kättilsmåla

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

21 november 2012

§ 146
Kurser och konferenser
Föreläsning undervisningslyftet
Hur synliggörs lärande och Hattie´s studier Professor Tomas Kroksmark
Tid:
Plats:

3 december kl. 08.00-11.30 och
Sunnadalskolans aula

kl. 15.00-18.00

Anmälan till Eva Karlsson.
Skolriksdag 2013
Skolriksdagen planeras till den 6-7 maj 2013 i Stockholm.
Mer information kommer.
____________

45

21 november 2012

§ 147
Övrigt
Inga övriga frågor.
______________
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Bilaga 1

trn 121121 § 117
Ihr: aN.2012.318.287

Tilläggsyrkande från Femklövern till
ärende 3 Ombyggnad Hästöskolan
Inom Barn och ungdomsförvaltningens verksamhetsområde uppstår det ibland behov av lokaler som
har mindre permanent karaktär. För att möta detta behov och för att bidra till en god ekonomisk
hushållning lämnar vi nedan förslag.
Vi yrkar på

att

ge tekniska förvaltningens fastighetsavdelning i uppdrag att redovisa för- och
nackdelar med inköp/nyttjande av flexibla moduler som ett komplement för att möta
barn och ungdomsförvaltningens lokalbehov

att

som pilotfall projektera en flexibel och flyttbar paviljongslösning för att vid behov
möta tillfälliga volymförändringar gällande förskolebarn och elever
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Bilaga 2
lill 121121 § 121
Ihr: RN.2012.320.0'!2
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Bilaga 5
Ern 121121 § 121
llir: FlN. 2012 .320.CX!2

Tilläggsyrkande från Femklövern till
ärende 7 Internbudget 2013

Femklövern vill utreda vad det skulle kunna innebära om vi fördubblar lärartätheten i klassrummen i
årskurs 6-9 för samtliga enheter innehållande årskurs 6-9 alternativ någon eller några enheter. Detta
skulle låta sig göras genom en ökad satsning på fler lärare samtidigt som kanske klasstorlekarna
behöver ökas något.

Vi yrkar på

att

utreda möjligheterna att införa en försöksmodell för 2 lärare i klassrummet för
årskurs 6-9 alternativ någon eller några enheter

att

utredningen skall redovisas hösten 2013

Bilaga 6
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Miljöpartiet i Karlskrona
Anders Lundberg

2012-11-21

Bilaga 7
l1N 121121. § 121
llir: 2012.320.042

Tilläggsyrkande från Miljöpartiet till
ärende 7 Internbudget 2013
MP har länge drivit frågan om att införa komplett utomhuspedagogik i förskolorna. Till vår glädje har
detta införts på två ställen de senaste åren. Vi önskar nu att denna pedagogik införs på fler ställen än
nuvarande två under budgetåret 2013 och att arbetet med införandet av utomhuspedagogik
fortsätter under åren för verksamhetsplanen 2014-2015.
Därutöver ser vi gärna att kombinationer av utomhuspedagogik tillämpas på ett flertal förskolor,
exempelvis kan 2 avdelningar dela på en dag med att 1 avdelning är ute förmiddag och en avdelning
är ute eftermiddag så att dessa avdelningar delar på lokal avsedd för 1 avdelning. Alternativt kan 3
avdelningar på liknande sätt dela på lokaler för 2 avdelningar.

Vi yrkar på

Att

antalet förskolor med utomhuspedagogik ökar

Att

fortbildning av personalen i utomhuspedagogik fortsätter för olika personalgrupper
inom förskolan.

Att

öka antalet skolor med Grön Flagg.

Att

ideella friluftsorganisationer stimuleras till att deltaga i förskolans arbete med
utomhuspedagogik.

Att

i strukturomvandlingen från små till stora enheter med fler avdelningar skall
utomhuspedagogik genomsyra verksamheten.

Att

andelen samt tillagningen av ekologisk mat inom förskolorna skall öka och att detta
skall ingå i all eventuell upphandling av förskolekök.

19 december 2012
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 19 december 2012
§ 148 Aktuell information
- Presentation av nya ersättare
- Handlingsplan för barn- och ungdomsförvaltningen
- Rapport studieresa till Kanada – Åsa Gyberg Karlsson
- Givna uppdrag och beslutade satsningar/prioriteringar –
Lust att lära
§ 149 Förslag till ändring av regel – stängning av kommunala förskolor,
Fritidshem och pedagogisk omsorg
§ 150 Budgetuppföljning november 2012
§ 151 Svar på framställan om ersättning för resurstillskott – JB Galären
§ 152 Motion om läxhjälp
§ 153 Motion om skola utan hemläxor
§ 154 Beslut angående anpassning av Sturköskolan för eleverna i åk 6
§ 155 Beslut angående anpassning av Saltöskolan för eleverna i åk 6
§ 156 Beslut angående anpassning av Hasslö skola för eleverna i åk 6
§ 157 Beslut angående anpassning av Rödebyskolan för eleverna i åk 6
§ 158 Beslut angående anpassning samt tillbyggnad av Fridlevstad skola
§ 159 Beslut angående anpassning av Tvings skola
§ 160 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Tant Grön AB
§ 161 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Friskolan Svettpärlan AB
§ 162 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till JB Grundskola (Galären)
§ 163 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Panea AB (Piggelinen)
§ 164 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Karlskrona Montessorifriskola AB

19 december 2012
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§ 165 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Bastasjö Språkförskola AB
§ 166 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Karlskrona Språkfriskola AB
§ 167 Beslut reviderat lokalbidrag 2012 till Fantasi personalkooperativa
förskola
§ 168 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Ankaret föräldrakooperativa
förskola
§ 169 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Nätet föräldrakooperativ
§ 170 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Mariagårdens förskola
§ 171 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Silvertärnan föräldrakooperativ
§ 172 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Stumholmen
Föräldrakooperativ
§ 173 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Torlyckans personalkooperativ
§ 174 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Skärgårdens
Montessoriförskola
§ 175 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Skutans föräldrakooperativ
§ 176 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Stubben föräldrakooperativ
§ 177 Beslut om reviderat lokalbidrag 2012 till Skrävle friförskola
§ 178 Delegationsärenden
§ 179 Meddelanden
§ 180 Kurser och konferenser
§ 181 Övrigt

19 december 2012

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 19 december 2012 kl 08.30 – 13.10

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Chatarina Holmberg (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Eva Ottosson (M)
Morgan Kullberg (M)
Ola Svensson (SD)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S)
Emina Cejvan (M)
Ersättare

Martin Abramsson (M)
Patrik Karlsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Anders Lundberg (MP)

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem
Peter Arkeklint, ansvarig controller
Mats Fredh, lokalsamordnare
Gunilla Ingestad, kvalitetssamordnare
Eva Karlsson, nämndsekreterare
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19 december 2012

Utses att justera

Thomas Brindefalk Knutsson

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli torsdagen
den 19 december 2012
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Justerade paragrafer §§ 148-181
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 19 december 2012
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 20 december 2012.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

19 december 2012
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§ 148
Aktuell information
1. Presentation av nya ersättare
Ordförande hälsar Patrik Karlsson (M) välkommen som ersättare i barnoch ungdomsnämnden.
_____________
2. Handlingsplan för barn- och ungdomsförvaltningen
Dnr: BUN.2012.385.611
Förvaltningschef Maria Persson presenterar barn- och ungdomsförvaltningens handlingsplan 2012-2015 för förskola och skola.
Förvaltningen vill med denna plan tydliggöra vilka prioriteringar vi gör och
vilka åtgärder vi avser att vidta för att under planperioden driva och
utveckla våra förskolor och skolor utifrån det uppdrag vi har från stat och
kommun.
Enheterna kommer att göra arbetsplaner utifrån handlingsplanen.
Uppföljning kommer att ske i samband med årsbokslut.
_______________
3. Rapport från studieresa till Kanada – Åsa Gyberg Karlsson
Åsa Gyberg Karlsson (V) har som ledamot i utbildningsberedningen i SKL
(Sveriges Kommuner och Landsting) varit på studieresa i Ontario, Kanada.
I Ontario har man arbetat med att förbättra resultaten inom ett helt
utbildningssystem. Bakgrunden till arbetet, som startade 2003, var att
förbättra studieresultaten, minska den sociala klyftan och att öka förtroendet
för skolan.
Arbetet har fått stor framgång och man fick ta del av framgångsfaktorerna
för deras reformarbete.
Ordförande och ledamöter tackar för presentationen.
____________
4. Givna uppdrag och beslutade satsningar/prioriteringar – Lust att lära
Mats Dahl, verksamhetschef för skola och fritidshem, presenterar hur
förvaltningen kommer att arbeta med frågan – Lust att lära.
I attitydundersökningarna som gjorts är det en låg andel som svarat att de
har lust att lära.
Med stöd av handlingsplanen kommer denna fråga att tas upp.
Flera insatser görs redan ute i verksamheten för att få fokus på lusten att
lära.
En fördjupning av enkätundersökningen kommer att göras för att ta reda
på vad som ligger bakom svaren.
Skolbarometern är ett annat sätt att fördjupa sig i frågan.
________________

19 december 2012

A Ottosson
Förskolechefer
BO-assistenter
Akten
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BUN.2012.384.611

§ 149
Förslag till ändring av regel
Stängning av kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg
Nu gällande regler
Enligt nu gällande regler har förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg rätt
att stänga under två dagar per år för personalens fortbildning.
Vårdnadshavarna ska meddelas minst två månader i förväg och vid behov ska
barnen erbjudas annan placering under stängningen.
Nya styrdokument - ökade krav
Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att verksamheten
systematiskt och kontinuerligt ska följas upp och att resultaten ska analyseras
i förhållande till de nationella målen. Verksamheten ska också följas upp,
analyseras och bedömas i förhållande till vad vetenskap och beprövad
erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt.
Allas delaktighet är grundläggande i kvalitetsarbetet. Huvudmannen är ytterst
ansvarig för genomförande av utbildningen och den som ska se till att det finns
förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete som säkerställer kvalitet och
likvärdighet.
Personal måste ges gemensam tid för att bedriva och utveckla utbildningen
utifrån de nationella målen och riktlinjerna; genom att diskutera, reflektera och
dokumentera. Möjlighet till gemensam kompetensutveckling är ytterligare en
del i förutsättningar som krävs för att utbildningen ska kunna utvecklas mot
målen.
Mot bakgrund av de ökade krav som ställs i styrdokumenten är den tid
personalen idag har för systematiskt kvalitetsarbete otillräcklig.
Det är vanligt förekommande att kommuner – bl.a. Blekingekommunerna - ger
möjlighet att stänga verksamheten under fyra dagar per år.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg får stänga under två dagar
per termin, för att ge förutsättningar till gemensam kompetensutveckling
och ett systematiskt kvalitetsarbete.

19 december 2012

7

forts § 149
Yrkanden
Chatarina Holmberg (S) yrkar på återremiss.
Ola Svensson (SD) bifaller Chatarina Holmbergs återremiss.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som väljer att ärendet
ska avgöras idag röstar ja och den som bifaller Chatarina Holmbergs
återremiss röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Eva Ottosson
(M), Morgan Kullberg (M), Peter Christensen (FP), Pernilla Persson (C),
Thomas Brindefalk Knutsson (KD) samt Emina Cejvan (M).
Följande röstar nej: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Shirin Sahebjamee (S), Ola Svensson (SD), Åsa Gyberg
Karlsson (V) samt Eva Henningsson (S).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 7 nej-röster att
ärendet avgörs idag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg får stänga under två dagar
per termin, för att ge förutsättningar till gemensam kompetensutveckling
och ett systematiskt kvalitetsarbete.
Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S),
Shirin Sahebjamee (S), Ola Svensson (SD), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt
Eva Henningsson (S) reserverar sig mot beslutet.
________________

19 december 2012

P Arkeklint
Akten
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BUN.2011.508.042

§ 150
Budgetuppföljning november 2012
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljning per
den 30 november 2012.
Nettoanslag
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 975,1 Mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per den
30 november 2012 uppgår till 876,0 Mnkr, att jämföra med budgeterat utfall
om 893,1 Mnkr, således en positiv avvikelse med 17,1 Mnkr.
Investeringsredovisning
Bedömning är att hela investeringsbudgeten för 2012, 4,0 Mnkr samt
kvarstående överförda medel från 2011, kommer att förbrukas.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att budgetuppföljningen per den 30 november 2012 godkänns.
Yrkande
Chatarina Holmberg (S) lämnar ett tilläggsyrkande: ” att redovisa vilka effekter,
ekonomiskt och verksamhetsmässigt det har fått att vikarie inte har funnits att
tillgå under hösten.”
Barn- och ungdomsnämnden bifaller tilläggsyrkandet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att budgetuppföljningen per den 30 november 2012 godkänns.
2. att redovisa vilka effekter, ekonomiskt och verksamhetsmässigt det har fått
att vikarie inte har funnits att tillgå under hösten.
___________

19 december 2012

JB Grundskola AB
M Persson
P Arkeklint
Akten
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BUN.2010.508.041

§ 151
Svar på framställan om ersättning för resurstillskott – JB Galären
JB Grundskola har tillskrivit barn- och ungdomsnämnden och hemställt om
Att tilldelas ytterligare elevbidrag för 2011. Som skäl för sin framställan har
friskolan anfört att det av verksamhetsberättelse och bokslut framgår att barnoch ungdomsnämnden för 2011 haft ett underskott för skolverksamheten
med 10 mnkr och att det av protokoll från barn- och ungdomsnämnden
framgår att det negativa resultatet inte överförts till 2012. Friskolan anser
därför att ett resurstillskott tilldelats den kommunala skolverksamheten och
att friskolan är berättigad till ytterligare bidrag för 2011.
Barn- och ungdomsnämnden tillämpar en reglering av över- och
underskott internt inom förvaltningen. I enlighet med principen om lika
villkor tar enligt detta regelverk de kommunala enheterna med sig såväl
över- som underskott till kommande år. Regelverket innebär att en
reglering av underskott görs under en treårsperiod. Modellen för reglering
av över- och underskott åskådliggörs i ”Beslut gällande överskott och
underskott från 2010 och framåt.” Det framgår med tydlighet av
sammanställningen att de kommunala enheterna inte gynnas i
resurstilldelningen utan att det negativa resultatet belastar budget för de
skolområden som redovisade underskott föregående år. Mot denna
bakgrund anser barn- och ungdomsförvaltningen att framställan om
ytterligare elevbidrag ska avslås.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att avslå JB Grundskolas framställan om ytterligare elevbidrag för 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

19 december 2012

Kommunfullmäktige
G Ingestad
M Dahl
Rektorer
Akten
§ 152
Motion om läxhjälp

BUN.2012.319.287

Barn- och ungdomsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig angående
rubricerade motion. I motionen, som är en återremiss från kommunfullmäktige, föreslås att barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att,
”omgående arbeta fram en plan för att på samtliga skolor i någon form
erbjuda läxhjälp till elever”.
Motionens innehåll
I motionen framhålls bl a att läxor för många elever är en belastning och
en stressfaktor, som gör att hemläxor i traditionell form är ett tvivelaktigt
pedagogiskt redskap sett till skolans kunskapsuppdrag och ambitionen att
nå ökad måluppfyllelse. I motionen föreslås att skolorna ges ett ökat
kompensatoriskt ansvar, d.v.s. att organisationen av läxhjälp ska vara
anpassad till elevernas individuella behov och förutsättningar.
Sammanfattning
De intentioner, som motionen uttrycker, stämmer väl överens med både
aktuell pedagogisk forskning och de policydiskussioner som förs i våra
verksamheter. Läxor som praktik är en företeelse som ifrågasätts, men
som samtidigt i allt högre grad lyfts som utvecklingsfråga.
På initiativ av ett flertal rektorer diskuteras nu strategier för läxor på
kommunens grundskolor på ett övergripande plan, bl a med de
frågeställningar som tas upp i föreliggande motion. Målsättningen är att,
genom att följa kunskapsutveckling och erfarenheter både inom
kommunen och nationellt, utveckla former för läxor som är både positiva
för eleverna och ett stöd i en ökad måluppfyllelse. Däremot är det
tveksamt om detta mål kan eller bör rymmas i en enhetlig handlingsplan.
Läxor är ett pedagogiskt redskap; en professions- snarare än en
organisationsfråga.
Arbetsutskottet vill ha en uppföljning av ärendet under våren 2013.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen som besvarad.
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forts § 152
Yrkanden
Ordförande yrkar på en tilläggsattsats för barn- och ungdomsnämnden:
”att förvaltningen ges i uppdrag att till barn- och ungdomsnämnden i maj
2013 återkomma med en rapport kring hur skolorna arbetar vidare med
läxor.”
Barn- och ungdomsnämnden bifaller tilläggsyrkandet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen som besvarad.
och för egen del besluta
att förvaltningen ges i uppdrag att till barn- och ungdomsnämnden i maj
2013 återkomma med en rapport kring hur skolorna arbetar vidare
med läxor.”
_____________
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Kommunfullmäktige
G Ingestad
M Dahl
Rektorer
Akten
§ 153
Motion om skola utan hemläxor

BUN.2011.398.610

Barn och Ungdomsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig angående
rubricerade motion. I motionen, som är en återremiss från KF, föreslås att
Barn- och ungdomsnämnden ges i uppdrag att, i en eller flera av
kommunens grundskolor, ”införa skola utan hemläxa under
nästkommande termin och att efter terminens slut återkomma med en
utvärdering”.
Motionens innehåll
I motionen framhålls bl a att positiva effekter av läxor som praktik är
tvivelaktiga sett till skolans kunskapsuppdrag och ambitionen att nå ökad
måluppfyllelse.
Sammanfattning
De intentioner, som motionen uttrycker, stämmer väl överens med såväl
aktuell pedagogisk forskning som de policydiskussioner som förs i våra
verksamheter. Läxor som praktik är en företeelse som ifrågasätts, men
som samtidigt i allt högre grad diskuteras som pedagogiskt redskap.
Läxors vara eller inte vara är, sett till rådande kunskapsläge, en komplex
och komplicerad fråga.
Möjligheten med läxfrihet, i enlighet med förslaget i motionen, har prövats
på olika skolor, bl.a Rosenholmskolan. På flera rektorers initiativ har
strategier i läxfrågan lyfts som gemensam utvecklingsfråga för
kommunens skolor, där en utvärdering av erfarenheter av läxfrihet ingår
som en del.
Arbetsutskottet vill ha en uppföljning av ärendet under våren 2013.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen som besvarad.
Yrkanden
Ordförande yrkar på en tilläggsattsats för barn- och ungdomsnämnden:
”att förvaltningen ges i uppdrag att till barn- och ungdomsnämnden i maj
2013 återkomma med en rapport kring hur skolorna arbetar vidare med
läxor.”
Barn- och ungdomsnämnden bifaller tilläggsyrkandet.
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Forts § 153
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att anse motionen som besvarad.
och för egen del besluta
att förvaltningen ges i uppdrag att till barn- och ungdomsnämnden i maj
2013 återkomma med en rapport kring hur skolorna arbetar vidare
med läxor.”
_____________
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M Fredh
M Dahl
Akten

BUN. 2011.406.619

§ 154
Beslut angående anpassning av Sturköskolan för eleverna i åk 6
Ärendet lyfts ur dagordningen.
_____________
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M Fredh
M Dahl
Akten

BUN. 2011.406.619

§ 155
Beslut angående anpassning av Saltöskolan för eleverna i åk 6
Ärendet lyfts ur dagordningen.
_____________
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19 december 2012

M Fredh
M Dahl
Akten

BUN. 2011.406.619

§ 156
Beslut angående anpassning av Hasslöskolan för eleverna i åk 6
Ärendet lyfts ur dagordningen.
______________
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19 december 2012

M Fredh
M Dahl
Akten

BUN. 2011.406.619

§ 157
Beslut angående anpassning av Rödebyskolan för eleverna i åk 6
Ärendet lyfts ur dagordningen.
_______________
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M Fredh
M Dahl
Akten

BUN. 2011.406.619

§ 158
Beslut angående anpassning samt utbyggnad av Tvings skola
Ärendet lyfts ur dagordningen.
___________
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Tekniska förv/nämnden
BUN. 2011.406.619
M Fredh
M Dahl
Berörda rekt/fskl.chefer
Akten
§ 159
Beslut angående anpassning samt utbyggnad av Fridlevstad skola
Bakgrund
Behovet av förskoleplatser i Fridlevstad kommer att vara fler än tre hela
avdelningar, under överskådlig tid framöver. Den fjärde avdelningen
kommer, enligt förvaltningens nuvarande bedömning, inte alltid att kunna
fyllas helt, utan en flexibilitet inom verksamheten måste råda. Eftersom
Skolöverenskommelsen samtidigt slår fast att årskurs 6 skall gå kvar på
sin hemskola, råder det därvid lokalbrist i Fridlevstads skola och förskola,
då förskolans 5-årsverksamhet redan finns i skolans lokaler.
Förslag
För att lösa denna situation på ett flexibelt och verksamhetsstödjande sätt,
föreslås att en tillbyggnad på c:a 132 kvm uppförs som en tillbyggnad på
den skolbyggnad som inrymmer verksamheten för de yngre barnen.
Därvid uppnås en maximalt utnyttjande för att, dels kunna knyta ihop
förskolans och skolans verksamheter, dels skapa största möjligheter till ett
flexibelt nyttjande av lokalerna, samt att kunna utnyttja redan befintlig
byggnad på bästa sätt.
Byggnaden föreslås innehålla entré, kapprum, toaletter, samt ett större
rum med tillgång till en mindre köksdel. Vidare tillskapas utrymme för
förråd, samt ett eller två grupprum.
Eftersom denna tillbyggnad uppförs vid den befintliga byggnaden, där de
yngsta barnen har sina nuvarande lokaler, kan de tillkommande
lokalytorna utnyttjas flexibelt av 5-årsverksamheten, förskoleklassen,
årskurs 1 och fritidshemmet, allt efter behov.
Investeringen enligt ovan angivet utförande kommer att ligga i intervallet
2,4 till 2,6 Mnkr.
Hyreskostnaden per år beräknas ligga mellan 213 tkr till 235 tkr.
Tillbyggnaden bör stå klar till höstterminen 2013.
Tjänstemannaförslag
Barn- och Ungdomsnämnden föreslås besluta
att hos Tekniska nämnden ansöka om projekteringstillstånd och investeringstillstånd för uppförandet av en tillbyggnad, enligt beskrivningen, av
Fridlevstads skola.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________

19 december 2012

Tant Grön AB
P Arkeklint
Akten

20

BUN.2011.440.043

§ 160
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Tant Grön AB
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till
nedanstående belopp.
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9
Bidrag per plats, Förskola

16 544 Kr
15 195 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från
den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs
2. att Tant Grön AB beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

19 december 2012

Friskolan Svettpärlan AB
P Arkeklint
Akten

21

BUN.2011.441.043

§ 161
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Friskolan Svettpärlan AB
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till
nedanstående belopp.
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9

16 544 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från
den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs
2. att Friskolan Svettpärlan beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

19 december 2012

JB Grundskola AB
P Arkeklint
Akten
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§ 162
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till JB Grundskola Galären
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till
nedanstående belopp.
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9

16 544 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från
den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs
2. att JB Grundskola AB beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

19 december 2012

Panea AB
P Arkeklint
Akten
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§ 163
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Panea AB (Piggelinen)
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till
nedanstående belopp.
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9

16 544 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från
den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs
2. att Panea AB beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

19 december 2012

Karlskrona Montessorifriskola AB
P Arkeklint
Akten

24

BUN.2011.444.043

§ 164
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Karlskrona Montessorifriskola
AB
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till
nedanstående belopp.
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9

16 544 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
3. att tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från
den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs
4. att Karlskrona Montessorifriskola AB beviljas ovanstående lokalbidrag
för år 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

19 december 2012

Bastasjö Språkförskola AB
P Arkeklint
Akten

25

BUN.2011.445.043

§ 165
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 Bastasjö Språkförskola AB
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till
nedanstående belopp.
Bidrag per plats, Förskola

15 195 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
5. att tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från
den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs
6. att Bastasjö Språkförskola AB beviljas ovanstående lokalbidrag
för år 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

19 december 2012

Karlskrona Språkfriskola AB
P Arkeklint
Akten

26

BUN.2011.446.043

§ 166
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Karlskrona Språkfriskola AB
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till
nedanstående belopp.
Bidrag per elev, Förskoleklass till år 9

16 544 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
7. att tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från
den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs
8. att Karlskrona Språkfriskola AB beviljas ovanstående lokalbidrag
för år 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

19 december 2012

Fantasi personalkooperativa förskola
P Arkeklint
Akten
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§ 167
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Fantasi personalkooperativa
förskola
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till
nedanstående belopp.
Bidrag per plats, Förskola

15 195 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att

tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från
den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs

2. att Fantasi personalkooperativa förskola beviljas ovanstående
lokalbidrag för år 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

19 december 2012

Ankaret föräldrakooperativa förskola
P Arkeklint
Akten
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§ 168
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Ankaret föräldrakooperativa
förskola
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till
nedanstående belopp.
Bidrag per plats, Förskola

15 195 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att

tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från
den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs

2. att Ankaret föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående
lokalbidrag för år 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

19 december 2012

Nätet föräldrakooperativ
P Arkeklint
Akten
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§ 169
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Nätet föräldrakooperativ
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till
nedanstående belopp.
Bidrag per plats, Förskola

15 195 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att

tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från
den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs

2. att Nätet föräldrakooperativ beviljas ovanstående lokalbidrag för år
2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

19 december 2012

Mariagårdens förskola
P Arkeklint
Akten

30

BUN.2011.450.043

§ 170
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Mariagårdens förskola
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till
nedanstående belopp.
Bidrag per plats, Förskola

15 195 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att

tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från
den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs

2. att

Mariagårdens förskola beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

19 december 2012

Silvertärnans föräldrakooperativ
P Arkeklint
Akten
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§ 171
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Silvertärnans
föräldrakooperativ
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till
nedanstående belopp.
Bidrag per plats, Förskola

15 195 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att

tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från
den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs

2. att

Silvertärnans föräldrakooperativ beviljas ovanstående lokalbidrag
för år 2012.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

19 december 2012

Stumholmens föräldrakooperativ
P Arkeklint
Akten
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§ 172
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Stumholmen
föräldrakooperativ
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till
nedanstående belopp.
Bidrag per plats, Förskola

15 195 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att

tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från
den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs

2. att

Stumholmens föräldrakooperativ beviljas ovanstående
lokalbidrag för år 2012.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

19 december 2012

Torlyckans personalkooperativ
P Arkeklint
Akten

33
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§ 173
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Torlyckans personalkooperativ
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till
nedanstående belopp.
Bidrag per plats, Förskola

15 195 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att

tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från
den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs

2. att

Torlyckans personalkooperativ beviljas ovanstående
lokalbidrag för år 2012.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

19 december 2012

Skärgårdens Montessoriförskola
P Arkeklint
Akten

34
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§ 174
Beslut angående bidrag 2013 till Skärgårdens Montessoriförskola
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till
nedanstående belopp.
Bidrag per plats, Förskola

15 195 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att

tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från
den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs

2. att

Skärgårdens Montessoriförskola beviljas ovanstående
lokalbidrag för år 2012.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

19 december 2012

Skutans föräldrakooperativ
P Arkeklint
Akten

35
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§ 175
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Skutans föräldrakooperativ
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till
nedanstående belopp.
Bidrag per plats, Förskola

15 195 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att

tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från
den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs

2. att

Skutans föräldrakooperativ beviljas ovanstående lokalbidrag för år
2012.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

19 december 2012

Stubbens föräldrakooperativ
P Arkeklint
Akten
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BUN.2011.456.043

§ 176
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Stubben föräldrakooperativ
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till
nedanstående belopp.
Bidrag per plats, Förskola

15 195 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att

tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från
den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs

2. att

Stubbens föräldrakooperativ beviljas ovanstående lokalbidrag för år
2012.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

19 december 2012

Skrälve friförskola
P Arkeklint
Akten
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BUN.2012.126.630

§ 177
Beslut om reviderade lokalbidrag 2012 till Skrävle friförskola
Barn och ungdomsförvaltningen har efter överklagande av lokalbidrag till
förvaltningsrätten i Växjö blivit uppmärksammade på att underlaget för
beräkning av lokalbidragen för 2012 varit felaktiga. Som en konsekvens av
detta har en ny beräkning genomförts och beslut skall därför fattas om nya
högre lokalbidrag för 2012. De förslagna bidragen grundar sig på en
beräkningsmodell som innefattar samtliga beräknade kostnader för de
kommunala förskolelokalerna respektive skollokalerna.
Med beaktande av ovanstående föreslås lokalbidragen för 2012 att uppgå till
nedanstående belopp.
Bidrag per plats, Förskola

15 195 Kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att

tidigare beslut om lokalbidrag från den 20 december 2011 samt från
den 28 mars 2012 om lokalbidrag för 2012 upphävs

2. att

Skrävle friförskola beviljas ovanstående lokalbidrag för år 2012.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

19 december 2012

Berörda
Akten

38

BUN.2012.29.002

§ 178
Delegationsärenden
Dnr

BUN
2012.320.042

Ärendemening

Skolområde/avdelning
och delegat

Protokoll från centrala
samv.gr 121113

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

Förhandlingsprotokoll
121119 MBL § 11
Verksamhetsplan och
internbudget 2013, plan

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

2014-2015

BUN
2012.357.608

Läsårets och lovdagarnas förläggning

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2011.387S.606

Dispens från gällande
regler och föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN
2012.313.623

Beslut om skolskjuts

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2012.317.623

Beslut om skolskjuts

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2012.346.623

Beslut om skolskjuts
samt överklagan till
förvaltningsrätten

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2012.351.623

Beslut om skolskjuts

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2012.355.623

Beslut om skolskjuts

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2012.362.623

Beslut om skolskjuts

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2012.369.623

Beslut om skolskjuts

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

19 december 2012
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Forts § 178
Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
delegat

BUN
2012.370.623

Beslut om skolskjuts

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN1
2012.123S.606

Beslut om avstängning
från kommunal
förskola/fritidshem/
pedagogisk omsorg

Trossö skolområde
Charlotta Lindqvist

BUN1
2012.130S.606

Beslut om avstängning
från kommunal
förskola/fritidshem/
pedagogisk omsorg

Trossö skolområde
Johan Johansson

BUN2
2012.234.606

Beslut om avstängning
från kommunal
förskola/fritidshem/
pedagogisk omsorg

Västra skolområdet
Sunnadal
Ulla Ståhl

BUN3
2012.406S.606

Beslut om avstängning
från kommunal
förskola/fritidshem/
pedagogisk omsorg

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

BUN4
2012.171.609

Beslut om avstängning
från kommunal
förskola/fritidshem/
pedagogisk omsorg

Jämjö skolområde
Helén Sollin

BUN5
2012.322S.606

Beslut om avstängning
från kommunal
förskola/fritidshem/
pedagogisk omsorg

Rödeby skolområde

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

19 december 2012
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§ 179
Meddelanden
Kommunfullmäktige § 161

BUN.2011.432.102
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige § 162

BUN.2011.432.102
Kommunala val

Kommunfullmäktige § 167

BUN.2009.117.629
Byte av huvudman för Säljö barnkoloni

Kommunfullmäktige § 171

BUN.2012.227.610
Införande av vårdnadsbidrag

Kommunfullmäktige § 180

BUN.2012.374.140
Vision Karlskrona 2030

Kommunfullmäktige § 182

BUN.2012.39.041
Ändring av beslut om skattesats för år 2013

Kommunfullmäktige § 187

BUN.2011.293.609
Svar på medborgarförslag om skärgårdsBidrag till Aspö skola

Kommunstyrelsen § 252

BUN.2011.507.291
Ansökan om projekterings- och investeringsTillstånd för Lyckeby Kunskapscenter (LKC)

Kommunstyrelsen § 291

BUN.2012.368.041
Internbudget 2013 och verksamhetsplan
för 2013-2015 för serviceförvaltningen

Kommunstyrelsen § 301

BUN.2012.376.225
Riktlinjer för inomhusklimat

Kommunstyrelsen § 316

BUN.2009.89.820
Investeringstillstånd för ombyggnad av
Holmsjö skola

19 december 2012
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Forts § 179
Tekniska nämnden § 108

BUN.2009.89.820
Ansökan om investeringstillstånd för
Ombyggnad av Holmsjö skola

Tekniska nämnden § 115

BUN.2012.296.290
Projekterings- och investeringstillstånd
För ny utemiljö till förskola på Rosenfeldtskolan

Socialnämnden § 107

BUN.2012.352.625
Information om Skolfam

Idrotts- och fritidsförvaltningen BUN.2012.375.810
Remiss Folkhälsoplan 2013-2015
Skolinspektionen

BUN. 2012.53.631
Godkännande av Friskolan Strömsberg AB
som huvudman för förskoleklass, grundskola och fritidshem i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

BUN.2012.176S.606
Uppföljning av beslut angående skolsituationen
för elev vid Rödebyskolan, Karlskrona kommun

Skolinspektionen

BUN.2012.354S.606
Anmälan angående skolsituationen för
elev vid Rödebyskolan i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

BUN.2012.280S.606
Anmälan angående skolsituation för elev
vid Rödebyskolan, Karlskrona kommun

Förvaltningsrätten

BUN.2011.444-446.043
Skrivelse till Kammarrätten

Skolrådet Holmsjö skola

BUN.2009.89.820
Beträffande renovering och ombyggnad
av skolan

Skolrådet Tvings skola

BUN.2011.406.619
Skrivelse angående läget på Tvings skola

Förälder

BUN.2012.227.610
Gällande vårdnadsbidraget samt svar från
Chatarina Holmberg (S)

19 december 2012
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forts § 179
Från personal och
Föräldrar på Tant Grön i
Kättilsmåla

BUN.2012.314.611
Skrivelser gällande Tant Grön Kättilsmåla
samt svar från Börje Dovstad (FP)

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

19 december 2012
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§ 180
Kurser och konferenser
Skolriksdag 2013
Skolriksdagen planeras till den 6-7 maj 2013 i Stockholm.
Mer information kommer.
Gemensam utbildning/föreläsning
Under första delen av 2013 kommer nämnden att tillsammans ha en
gemensam utbildning med föreläsning och gruppdiskussioner.
Förslag på tider lämnas av respektive gruppledare till Nicklas Platow senast
den 9 januari 2013.
____________

19 december 2012
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§ 181
Övrigt
Bussbiljetter
Nicklas Platow (M) frågar om det är meningen att elever själva ska betala för
bussbiljetter för resa till undervisning i simhallen.
Förvaltningen undersöker ärendet och återkommer i januari 2013.
Avkortade skoldagar
Pernilla Persson (C) har fått synpunkter till sig om att skoldagarna ofta blir
avkortade så här i slutet av terminen. De som har skolskjuts kommer inte hem
tidigare utan får vänta, ibland flera timmar, på att få komma hem.
HBT-certifierad skola
Åsa Gyberg Karlsson (V) har varit på en föreläsning om HBT. Föreläsare
lämnande med en utmaning till samtliga kommuner om vem som ska bli
först med att få en HBT-certifierad skola.
Christopher Larsson (SD) poängterar att även HBTQ-frågorna är viktiga.
Julhälsning
Ordförande tackar nämndens ledamöter och förvaltningens tjänstemän för
verksamhetsåret 2012 och önskar God Jul och Gott Nytt År.
Nicklas Platow (M) tackar oppositionen för ett gott samarbete. Nicklas framför
också ett tack till förvaltningens tjänstemän.
Chatarina Holmberg (S) tackar ledamöter och tjänstemän för det gångna året.
Ola Svensson (SD) önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År och tackar för
Året som gått.
Förvaltningschef Maria Persson framför ett tack till nämnden från förvaltningen
och önskar God Jul och Gott Nytt År.
______________

30 januari 2013

1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 30 januari 2013
§1

Aktuell information
- Hållbar jämställdhet

§2

Beslut angående anpassning av Sturköskolan för eleverna i åk 6

§3

Beslut angående anpassning av Saltöskolan för eleverna i åk 6

§4

Beslut angående anpassning av Hasslö skola för eleverna i åk 6

§5

Beslut angående anpassning av Rödebyskolan för eleverna i åk 6

§6

Beslut angående anpassning av Tvings skola

§7

Prioritering av investeringbehov barn- och ungdomsnämnden

§8

Delegationsärenden

§9

Meddelanden

§ 10 Kurser och konferenser
§ 11 Övrigt

30 januari 2013

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 30 januari 2013 kl 08.30 – 11.30

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Chatarina Holmberg (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Emma Stjernlöf (M)
Eva Ottosson (M)
Morgan Kullberg (M)
Ola Svensson (SD)
Peter Christensen (FP) fr o
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)

m kl. 08.50

Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S)
Emina Cejvan (M) fr o m § 1-2 föredragningen
Patrik Karlsson (M)
Ersättare

Anna Strömqvist (S)
Emina Cejvan (M) fr o m § 3 föredragningen
Christopher Larsson (SD)
Ulf Lund (C)
Anders Lundberg (MP)

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem
Peter Arkeklint, ansvarig controller
Mats Fredh, lokalsamordnare
Eva Karlsson, nämndsekreterare

2

30 januari 2013

Utses att justera

Ola Svensson (SD)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen
den 4 februari 2013

3

Justerade paragrafer §§ 1-11
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 30 januari 2013
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 4 januari 2013.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

30 januari 2013

§1
Aktuell information
1. Hållbar jämställdhet
Information utgår på grund av sjukdom.
Projektledare Sandra Bizzozero kommer i stället till nämndens
sammanträde i mars och informerar om hållbar jämställdhet.
_____________

4

30 januari 2013

5

Tekniska förvaltningen
BUN. 2011.406.619
M Fredh
M Dahl
Berörd rektor
Akten
§2
Beslut angående anpassning av Sturköskolan för eleverna i åk 6
Bakgrund
Med anledning av besluten utifrån Skolöverenskommelsen, kommer
eleverna i årskurs 6 att gå kvar på sin hemskola. Det gäller då även för
eleverna vid Sturköskolan, som fram till läsåret 2011/2012 var en F-9skola och under läsåret 2012/13 är en F-5-skola med förskola.
Eleverna i årskurs 6 – 9 går under innevarande läsår på Jändelskolan.
För att eleverna i årskurs 6 skall kunna gå kvar på Sturköskolan, med
början läsåret 2013/2014, behövs viss anpassning av lokalerna, som
tidigare användes för elever i årskurs 7-9. Samtidigt behövs en översyn
ske på skolan, hur man skall disponera övriga skollokaler, efter det att
förskolan flyttat in i skolan.
En viss ombyggnad måste därför ske för att få fram förutsättningarna för
en väl fungerande F-6-skola.
Upprustning och anpassning av utemiljön har redan planerats utifrån ett
beslut i kommunstyrelsen den 4 september 2012. Detta arbete kommer att
påbörjas i december och slutföras under våren 2013.
Projektet med anpassning av inomhusmiljön för att kunna ta emot årskurs
6 till läsåret 2013/2014 är budgeterat till 300 tkr och ge en hyresökning
med 48 091 kr per år. Kostnaden är budgeterad i finansieringsplanen för
åren 2013 – 2015 utifrån Skolöverenskommelsen.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att

hos Tekniska nämnden hemställa om projekterings- och
investeringstillstånd för anpassning av inomhusmiljö på
Sturköskolan.

2. att

ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att planera och utföra
anpassningen av Sturköskolan, enligt plan, under förutsättning att
erforderliga tillstånd beviljas.

30 januari 2013

6

forts § 2
Yrkanden
Nicklas Platow (M) yrkar på ändring av tjänstemannaförslagets attsats 1
enligt följande:
att hos Tekniska nämnden hemställa om projekterings- och investeringstillstånd för anpassning av Sturköskolan, till en investeringskostnad om 300 tkr
och en hyreshöjning om 19.600 kr
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats 1 och
Nicklas Platows ändringsyrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden
enhälligt beslutar enligt Nicklas Platows ändringsyrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att hos Tekniska nämnden hemställa om projekterings- och investeringstillstånd för anpassning av Sturköskolan, till en investeringskostnad om
300 tkr och en hyreshöjning om 19.600 kr.
2. att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att planera och utföra
anpassningen av Sturköskolan, enligt plan, under förutsättning
att erforderliga tillstånd beviljas.
_____________

30 januari 2013

7

Tekniska förvaltningen
BUN. 2011.406.619
M Fredh
M Dahl
Berörd rektor
Akten
§3
Beslut angående anpassning av Saltöskolan för eleverna i åk 6
Bakgrund
Skolöverenskommelsen pekar ut ett antal konkreta objekt som skall
genomföras.
För Saltöskolans del har beslutats att den skall ta emot eleverna i
årskurs 6 från höstterminen 2013, samt att skolan även skall inrymma
förskole-avdelningar.
För att skolan skall kunna klara dessa åtaganden, behöver vissa
anpassningar göras både i innemiljön och utemiljön.
En förprojektering av nödvändiga anpassningar har skett, med
framtagande av ritningsförslag för byggnad och skolgård, därtill har
synpunkter från verksamheten vägts in.
Ekonomi
Anpassningarna enligt ovan är planerade till en investeringskostnad av
990 tkr och ge en årshyra för investeringen på 92 100 kr.
Investeringskostnaden finns med i planen för Skolöverenskommelsen,
för åren 2013-2015, med dessa belopp.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att

hos Tekniska nämnden hemställa om projekterings- och
investeringstillstånd för anpassning av Saltöskolan

2. att

ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att planera och utföra
anpassningen av Saltöskolan, enligt plan, under förutsättning att
erforderliga tillstånd beviljas.

Yrkanden
Nicklas Platow (M) yrkar på ändring av tjänstemannaförslagets attsats 1
enligt följande:
att hos Tekniska nämnden hemställa om projekterings- och investeringstillstånd för anpassning av Saltöskolan, till en investeringskostnad om 990 tkr
och en hyreshöjning om 64.700 kr.

30 januari 2013
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forts § 3
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats 1 och
Nicklas Platows ändringsyrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden
enhälligt beslutar enligt Nicklas Platows ändringsyrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
3. att hos Tekniska nämnden hemställa om projekterings- och investeringstillstånd för anpassning av Saltöskolan, till en investeringskostnad om
990 tkr och en hyreshöjning om 64.700 kr.
4. att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att planera och utföra
anpassningen av Saltöskolan, enligt plan, under förutsättning
att erforderliga tillstånd beviljas.
_____________

30 januari 2013

9

Tekniska förvaltningen
BUN. 2011.406.619
M Fredh
M Dahl
Berörd rektor
Akten
§4
Beslut angående anpassning av Hasslöskolan för eleverna i åk 6
Bakgrund
Lokalanvändningen vid Hasslö skola har, som på flera andra enheter i
kommunen, genomgått en lokaleffektivisering de senaste åren. När
beslutet togs att årskurs 6 skulle sammanföras med årskurs 7-9, så
justerades lokalanvändningen på så sätt att förskoleverksamhet kunde
flytta in i skolans lokaler. Så skedde även på Hasslö skola.
När Skolöverenskommelsen träffades, innebar beslutet att årskurs 6
skall gå kvar på sin hemskola.
Det medför på de flesta enheter, så även på Hasslö skola, att verksamheterna nu får ställa om lokalanvändningen efter de nya
förutsättningarna, som råder. För att nå ett optimalt lokalutnyttjande,
som samtidigt stöder vårt uppdrag utifrån styrdokumenten, måste
lokalerna anpassas därför, på bästa och kostnadseffektivaste sätt.
Nuläge
Det går idag 123 elever i årskurserna F – 5, på Hasslö skola. Varje
årskurs har c:a 20 elever. I fritidshemmet är c:a 80 barn inskrivna.
Fritidshemmet använder idag 4 basutrymmen för sin verksamhet,
uppdelat i 2 grupper, för äldre och yngre barn. Dessa utrymmen
används under skoltid som grupprum, eftersom grupprum inte finns i
den utsträckning som skulle behövas.
Ekonomi
För att lösa behoven av lokalanpassning för Hasslö skola enligt ovan,
krävs en investering som beräknas uppgå till 300 tkr. Det medför en
hyresökning per årsbasis med cirka 45 - 48 tkr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hos Tekniska nämnden ansöka om projekteringstillstånd och
investeringstillstånd för anpassning av Hasslö skola, enligt angiven
beskrivning.

30 januari 2013

10

forts § 4
Yrkanden
Nicklas Platow (M) yrkar på ändring av tjänstemannaförslagets attsats
enligt följande:
att hos Tekniska nämnden hemställa om projekterings- och investeringstillstånd för anpassning av Hasslöskolan, till en investeringskostnad om 300 tkr
och en hyreshöjning om 19.600 kr
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats och
Nicklas Platows ändringsyrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden
enhälligt beslutar enligt Nicklas Platows ändringsyrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att hos Tekniska nämnden hemställa om projekterings- och investeringstillstånd för anpassning av Hasslöskolan, till en investeringskostnad om
300 tkr och en hyreshöjning om 19.600 kr.
_____________

30 januari 2013
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Tekniska förvaltningen
BUN. 2011.406.619
M Fredh
M Dahl
Berörd rektor
Akten
§5
Beslut angående anpassning av Rödebyskolan för eleverna i åk 6
Bakgrund
Rödebyskolan har behov av upprustning, anpassning och viss
omflyttning inför mottagandet av nästa års klasser. Elever från
Strömsbergs skola flyttar över till Rödebyskolans F-6. Det medför att
lokalbehovet förändras och en viss omflyttning måste ske. Därmed
behöver vissa lokaler anpassas och ev. byggas om, för att
verksamheterna skall kunna fungera på ett bra och sammanhållet
sätt. Även verksamheten i årskurs 7-9 berörs av omställningen.
Ekonomi
Investeringskostnaden för att utföra de nödvändiga anpassningar
beräknas till 500 tkr och en årshyra på 57 tkr. Projektet finns med i
kommunens investeringsplan 2013-2015.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hos Tekniska nämnden ansöka om projekteringstillstånd och
investeringstillstånd för anpassning av Rödebyskolan, enligt angiven
beskrivning.
Yrkanden
Nicklas Platow (M) yrkar på ändring av tjänstemannaförslagets attsats
enligt följande:
att hos Tekniska nämnden hemställa om projekterings- och investeringstillstånd för anpassning av Rödebyskolan, till en investeringskostnad om
500 tkr och en hyreshöjning om 32.700 kr.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats och
Nicklas Platows ändringsyrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden
enhälligt beslutar enligt Nicklas Platows ändringsyrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att hos Tekniska nämnden hemställa om projekterings- och investeringstillstånd för anpassning av Rödebyskolan, till en investeringskostnad om
500 tkr och en hyreshöjning om 32.700 kr
_____________

30 januari 2013
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Tekniska förvaltningen
BUN. 2011.406.619
M Fredh
M Dahl
Berörd rektor
Akten
§6
Beslut angående anpassning samt utbyggnad av Tvings skola
Bakgrund
Resultatet i Skolöverenskommelsen innebar att även Tvings skola
kommer att inrymma både förskole- och skolverksamhet framöver. För
grundskolans del innebär det att eleverna från förskoleklass till och med
årskurs 6 kommer att få plats i Tvings skola.
Elevprognoserna är ganska stabila för de kommande åren, enligt
kommunens befolkningsprognos.
Undervisningsutrymmena är tillräckliga för förskolan och grundskolans
årskurs F – 6, i nuvarande lokaler. 5-årsgruppen finns i skolans lokaler
och har bra utrymmen.
Arbetsrum för rektor och förskolechef, samt ett samtalsrum saknas och
behöver dock tillskapas i skolan. Befintligt utrymmet för detta finns och
kan anpassas för dessa ändamål.
Ekonomi
Investeringskostnaden för denna anpassning beräknas till 200 tkr och
ge en ökad årshyra för Tvings skola på cirka 36 500 kr.
Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att till nämnden få fram
ytterligare beräkningsunderlag i ärendet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och Ungdomsnämnden föreslås besluta
att hos Tekniska nämnden ansöka om projekteringstillstånd och
investeringstillstånd för anpassningen av ett arbetsrum för
rektor/förskolechef, samt ett samtalsrum vid Tvings skola.
Yrkanden
Nicklas Platow (M) yrkar på ändring av tjänstemannaförslagets attsats
enligt följande:
att hos tekniska nämnden ansöka om projekteringstillstånd och investeringstillstånd för anpassning av ett arbetsrum för rektor/förskolechef, samt ett
samtalsrum vid Tvings skola, till en investeringskostnad om 200 tkr och en
hyreshöjning om 13.000 kr
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats och
Nicklas Platows ändringsyrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden
enhälligt beslutar enligt Nicklas Platows ändringsyrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att hos tekniska nämnden ansöka om projekteringstillstånd och investeringstillstånd för anpassning av ett arbetsrum för rektor/förskolechef, samt ett
samtalsrum vid Tvings skola, till en investeringskostnad om 200 tkr
och en hyreshöjning om 13.000 kr.
_____________

30 januari 2013
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Staben
Akten
§7
Prioriteringar av investeringsbehov barn- och ungdomsnämnden
Bakgrund
Skolöverenskommelsen innebär att många skolor måste kompletteras med
nya lokaler alternativt att anpassning görs i befintliga utrymmen; detta för att
rumsligt klara både en ny stadieindelning med återflyttning av åk 6 och
inflyttning av förskola i skollokaler. BUN har tagit och kommer fortsatt att ta
beslut om ett antal investeringar baserade på underlag i den
lokalutvecklingsplan som föreligger.
Uppdrag från kommunstyrelsen
Med insikten att BUNs investeringsbehov enligt plan för närvarande överstiger
den ram som kommunfullmäktige beslutat för nämndens räkning, har ett
uppdrag getts från kommunstyrelsen att beställande nämnd återkommer med
en prioritering av de ärenden som nu ligger för beslut – dessa ska rymmas
inom den av KF beviljade ramen för perioden 2013 – 2018.
Förslag
Det är förvaltningens uppfattning att den nya stadieindelningen ska
genomföras enligt plan med start ht 2013; det handlar inte minst om
trovärdighet gentemot elever/föräldrar och medarbetare som fått informationen
och planerar utifrån de premisserna. Det är likaså angeläget att fullfölja den
redan påbörjad inflyttningen av förskola inklusive nödvändig utemiljö på
Rosenfeldtskolan.
Därför kommer prioriteringen att se ut som följer, hänsyn taget till
investeringsram och beräknad investeringskostnad:
Östratorpskolan, tillbyggnad åk 6
Hästöskolan, tillbyggnad åk 6
LKC
Rosenfeldt, förskola utemiljö
Hasslö skola, lokalanpassning åk 6
Sturköskolan, ”
Rödebyskolan, ”
Saltöskolan, ”
Särskolan LKC, etapp 2 utemiljö
Summa

5,6 milj
4,0 milj (rev, ej trafikmiljö)
6,5 milj (2013, påbörjat proj)
2,8 milj
300 tkr
300 tkr
500 tkr
300 tkr (jfr berett ärende till BUN 130130)
200 tkr
22,5 milj

Beslutad investeringsram för 2013 är 22,5 milj kr. Det lämnar ett utrymme för
bl a lokalanpassning på Saltöskolan à 300 tkr – prio är anpassning för åk 6;
återstår utemiljö/staket förskola.
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forts § 7
2014 uppgår investeringsramen till 25 milj kr; i plan finns återstående LKC
15 milj och nytt projekt NKC 18 milj kr, varav det sistnämnda måste göras en
fördelning av kostnad 2015 (18 milj beslutad investeringsram).
Tidigare beslutade investeringar i kommunstyrelsen löper enligt plan; det
gäller Holmsjö skola.
Med ovanstående förslag till prioritering kommer tidigare beslutad investering
om lokalanpassningar i Fridlevstad/Tving att skjutas framåt i tiden, liksom
planerad anpassning och utbyggnad till det nya JKC.
Prioritering 2013 och plan 2014 – 2017
2013
22,5 milj
Objekt enligt lista (beslut BUN 2013-01-30)
2014
25 milj
LKC 15 milj, NKC 10 milj (del)
2015
18 milj
NKC 8 milj (återstod), JKC? (behov förskola?)
2016
11,3 milj
JKC? (behov förskola?) ev Fridlevstad/Tving
2017
16 milj
JKC? (behov förskola?)
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att redovisat förslag till prioritering av lokalinvesteringar meddelas
kommunstyrelsen inför beslut om investeringsmedel i föreliggande
ärenden från barn- och ungdomsnämnden.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

30 januari 2013
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Akten

16

BUN.2013.16.002

§8
Delegationsärenden
Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning
och delegat

Protokoll från centrala
samv.gr 121211

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2012.357.608

Läsårets och lovdagarnas
förläggning 2013/2014 rev.

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2012.350S.606

Dispens från gällande regler
och föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN
2007.542.606

Dispens från gällande regler
och föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN
2012.391.619

Avgiftsbefrielse i förskolan

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2012.283S.609

Avgiftsbefrielse i förskolan

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2012.366.043

Beslut om vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2012.373.043

Beslut om vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2012.392.043

Beslut om vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2013.22.043

Beslut om vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2013.36.043

Beslut om vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2013.66.623

Beslut om skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning
och delegat

BUN
2013.30.623

Beslut om skolskjuts växelvis
boende

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN1
2013.3S

Uppsägning/avstängning av
plats på förskola

Trossö skolområde
Förskolechef
Kerstin Ibstedt-Henningsson

BUN1
2013.5S

Uppsägning/avstängning av
fritidshemsplats

Trossö skolområde
Rektor
Bertil Karlsson

BUN1
2013.6S

Uppsägning/avstängning av
plats på förskola

Trossö skolområde
Förskolechef
Kerstin Ibstedt-Henningsson

BUN3
2012.472S.606

Uppsägning/avstängning av
fritidshemsplats

Lyckeby skolområde
Rektor
PO Mattsson

BUN3
2012.473S.606

Uppsägning/avstängning av
fritidshemsplats

Trossö skolområde
Rektor
PO Mattsson

BUN9
2012.119.606

Prövning om en elev ska tas
emot i grundsärskolan och
där läsa ämnen eller
ämnesområden

Kvalitet och utveckling/
Stödteamet
Leg psykolog/samordnare
särskola
Torun Thern

BUN9
2012.122.606

Prövning om en elev ska tas
emot i grundsärskolan och
där läsa ämnen eller
ämnesområden

Kvalitet och utveckling/
Stödteamet
Leg psykolog/samordnare
särskola
Torun Thern

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och
delegationsärendena.
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
______________
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§9
Meddelanden
Kommunfullmäktige § 197

BUN.2012.434.024
Uppräkning av politiska förtroendemäns
arvoden m m för år 2013

Kommunfullmäktige § 201

BUN.2012.435.042
Miljöbokslut 2011

Kommunfullmäktige § 205

BUN.2012.39.041
Justeringar i budget/plan 2013-2015 på
grund av hemsjukvårdens kommunalisering

Kommunfullmäktige § 207

BUN.2011.220.042
Uppföljningsrapport per den 31 oktober 2012
för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamhet

Kommunstyrelsen § 2

BUN.2013.39.622
Princip för beställning av måltider och
Interndebitering av måltidskostnader 2013

Kommunstyrelsen § 10

BUN.2013.42.042
Anvisningar för uppföljning 2013

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.444.043
Beslut; Bidrag enligt skollagen; nu fråga om
avvisning. Karlskrona Montessorifriskola AB

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.445.043
Beslut; Bidrag enligt skollagen; nu fråga om
avvisning. Bastasjö Språkförskola AB

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.446.043
Beslut; Bidrag enligt skollagen; nu fråga om
avvisning. Karlskrona Språkfriskola AB

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.406.619
Dom; Laglighetsprövning enligt kommunallagen (KL) Jens-Olof Lindh
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Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2012.346.623
Föreläggande angående laglighetsprövning
enligt kommunallagen, skolskjuts.

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2012.325-327.043
Tjänsteanteckning, anstånd med komplettering

Till Förvaltningsrätten
i Växjö

BUN.2011.444-446.043
Överklagande/besvär över barn- och
ungdomsnämndens beslut 28 mars 2012,
att sänka lokalbidragen. Karlskrona
Montessorifriskola AB, Karlskrona Språkfriskola AB, Bastasjö Språkförskola AB.

Karlskrona Montessorifriskola BUN.2008.233.042
Helen Allevang/Maria Hero
Begäran om beslut om bidragsnivåer mm
för 2009 för fristående skolor samt svar.
Skolinspektionen

BUN.2013.23S.606
Beslut; Anmälan av Wämöskolan i Karlskrona
kommun

Skolinspektionen

BUN.2012.302S.606
Beslut; Anmälan angående skolsituationen
för en elev vid Östra Torpskolan i Karlskrona
kommun

Skolverket

BUN.2013.26.047
Beslutsmeddelande; Maxtaxa, fastställda
bidragsramar för 2013.

Skolverket

BUN.2011.91.047
Återkoppling av redovisning av utvecklingsmedel för entreprenörskap i skolan –
”Entreprenörskap på Nättrabyskolan –
Möjligheternas skola”

Holmsjö hembygdsförening/
Ingrid Mattisson, ordf

BUN.2009.89.820
Skrivelse gällande Holmsjö skola

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
____________
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§ 10
Kurser och konferenser
-

Skolriksdag 6-7 maj 2013
Nämnden har för avsikt att skicka åtta ledamöter till Stockholm för
att delta i Skolriksdagen. Lämna namn på de som vill deltaga snarast
till Eva Karlsson.

-

Konferens för barn- och ungdomsnämnden
Ett dygnsseminarium kommer att genomföras för nämndens ledamöter och
ersättare. Förslag på datum är 7-8 mars.
Lämna gärna förslag på aktuella ämnen som ni vill lyfta.

-

Träff med Essunga kommun
”I Essunga har man med hjälp av ett systematiskt och idogt förändringsArbete lyckats vända en negativ utveckling. På kort tid har man nått en
Tätposition bland landets kommuner när det gäller elevernas resultat
På betyg och nationella prov. Genom ett inkluderande synsätt där särskilda
undervisningsgrupper och nivågruppering lagts ner har allt fler elever getts
möjlighet att lyckas.”
Plats: Karlskrona kompetenscenter
Tid: 12 februari kl. 15.00.16.30
Anmälan till Eva Karlsson senast den 7 februari.

-

Nämndens februarisammanträde
Nämndens sammanträde den 27 februari blir en heldag. Sammanträde
på förmiddagen i Freden och eftermiddagen ägnas till information och
workshops i Skeppsbron (Länsstyrelsen) Kreativa rummet tillsammans
med förskolechefer och rektorer.
Inbjudan och program kommer att skickas ut snarast.
_______________
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§ 11
Övrigt
Rökningen ökar
Christopher Larsson (SD) har observerat att rökningen ökar i yngre åldrar.
Han undrar vad förvaltningen gör för att motverka detta.
Resurskolan
Christopher Larsson (SD) undrar varför så många elever från samma skola
går i resursskola.
Verksamhetschef för skola och fritidshem svarar.
Vikariesituationen
Chatarina Holmberg (S) undrar över utlovad redovisningen vilka effekter,
ekonomiskt och verksamhetsmässigt det har fått att vikarie inte har funnits att
tillgå under hösten.
Förvaltningschef Maria Persson meddelar att en arbetsgrupp är tillsatt för
att arbeta med frågan.
I personalbokslutet, som kommer redovisas på barn- och ungdomsnämnden
i februari, kommer det att finns nyckeltal som visar sjukskrivningar med mera
under året.
Kyrkskolan
Chatarina Holmberg (S) frågar om Kyrkskolan då vissa lokaler har stängts
på grund av arbetsmiljöskäl.
Lokalsamordnare Mats Fredh informerar om läget och vad förvaltningen gör
i denna fråga.
Heltid till deltid
Roland Andréasson (S) har uppmärksammat i ett samverkansprotokoll att
två heltider har blivit tre deltider. Detta är inte ambitionen utan att det är
heltider som ska gälla i första hand.
Förvaltningschef Maria Persson svara att uppdraget som förvaltningen har
är att tjänsterna ska vara heltid.
___________

27 februari 2013

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 27 februari 2013
§ 12 Aktuell information
- Nya förskolechefer
- Attitydundersökning i förskolan
- Redovisning effekter på grund av vikariebrist
- Lägesrapport lokalplanering
- Förslag till verkställighet av beslut kvalitetskommissionen
§ 13 Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012
§ 14 Förslag till ändring i delegationsordningen
§ 15 Förslag till yttrande över Folkhälsoplan 2013-2015
§ 16 Delegationsärenden
§ 17 Meddelanden
§ 18 Kurser och konferenser
§ 19 Övrigt

1

27 februari 2013

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 27 februari 2013 kl 08.30 – 12.20

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Chatarina Holmberg (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Eva Ottosson (M)
Morgan Kullberg (M)
Ola Svensson (SD)
Peter Christensen (FP)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)

Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S)
Emina Cejvan (M)
Christopher Larsson (SD)
Patrik Karlsson (M)
Anders Lundberg (MP)
Ersättare

Tjänstemän

Martin Hedenmo (S)
Eva Henningsson (S)
Johan Ekström (S)
Christopher Larsson (SD)

fr o m kl. 10.15 föredragning verksamhetsberättelse

fr o m kl. 09.15 Information kvalitetskommissionen

t o m kl. 10.15 föredragning verksamhetsberättelse

t o m kl. 09.15 Information kvalitetskommissionen

fr o m kl. 10.15

fr o m kl. 09.15

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem
Peter Arkeklint, ansvarig controller
Cecilia Westlund, HR-samordnare
Mats Fredh, lokalsamordnare
Marina Eriksson, kvalitetscontroller t o m kl. 09.50
Camilla Erlandsson, kommunikatör t o m kl. 09.50
Eva Karlsson, nämndsekreterare

2

27 februari 2013

Utses att justera

Bo Svensson (S)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen
den 4 mars 2013

3

Justerade paragrafer §§ 12-19
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 27 februari 2013
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 5 februari 2013.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

27 februari 2013

§ 12
Aktuell information
1. Nya förskolechefer
Verksamhetschef Solvig Ohlsson informerar om vem som fått
tjänsterna då det gavs möjlighet att utöka antalet förskolechefer.
Carina Nilsson kommer att bli förskolechef 50 % på Trossö. Hon
arbetar nu i Ronneby kommun, men börjar hos oss inom en kort.
Anne Mattisson Ferm arbetar sedan tidigare som förskolechef för
Sunnadals förskolor på 50 %. Anne arbetar sedan 1 januari 75 %
istället.
2. Attitydundersökning i förskolan
BUN.2013.111.619
Verksamhetschef för förskolan Solvig Ohlsson redovisar resultatet
av den attitydundersökningen som gjorts under hösten 2012 för
förskolan.
Alla föräldrar som har barn i förskolan hade möjlighet att svara.
Svarsfrekvensen var 44 %. Enkäten bestod av 10 påståenden med
en bedömningsskala från 1-4.
Förvaltningen arbetar med att öka svarsfrekvensen till nästa
undersökning.
3. Redovisning effekter på grund av vikariebrist
BUN.2011.508.042
Verksamhetschef för förskolan redovisar vilka effekter, ekonomiskt
och verksamhetsmässigt de har fått att vikarie inte har funnits att
tillgå under hösten samt vad förvaltningen gjort för att liknande
situation inte ska upprepas.
4. Lägesrapport lokalplanering
Lokalsamordnare Mats Fredh ger en lägesrapport för lokalplaneringen från idag och framåt för nämndens verksamheter.
5. Förslag till verkställighet av beslut kvalitetskommissionen
BUN.2011.406.619
Kvalitetschef Anja Eklund redovisar förvaltningens förslag till
verkställighet av beslut om kvalitetskommissionen.
Anja visar syftet av arbetet samt på vilket sätt detta ska uppnås.
Återrapportering till barn- och ungdomsnämnden två gånger per år.
Framöver även rapportering till kommunfullmäktige.
_____________
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Kommunstyreslen
Revisionen
Ekonomi
Ledningsgruppen
Akten
§ 13
Verksamhetsberättelse och bokslut 2012

5

BUN.2011.508.042

Verksamhetsberättelse inklusive personalnyckeltal och bokslut för 2012
redovisas.
Nettoanslag
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2012 uppgick till 993,7 Mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per den
31 december 2012 uppgår till 985,7 Mnkr, att jämföra med budgeterade
belopp om 993,7 Mnkr, således en positiv avvikelse mot tilldelad ram med
8,0 Mnkr.
Kommentarer till utfallet
Barn- och ungdomsnämnden har totalt sett bedrivit sin verksamhet för 2012
inom de av fullmäktige tilldelade ramarna. Överskottet om 8 Mnkr ska helt
hänföras till inköp av måltider från serviceförvaltningen där deras debitering
varit för låg under 2012.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att

godkänna verksamhetsberättelsen och bokslut för år 2012,

2. att

överlämna verksamhetsberättelsen till kommunstyrelsen och
revisionen för handläggning,

3. att

hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att det positiva resultatet om 8,0 Mnkr överförs till 2013,

4. att

hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att 2012 års återstående investeringsmedel, 0,9 Mnkr, överförs
till 2013.

Beslutsförslag
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________

27 februari 2013

A Ottosson
Ledningsgruppen
Förskolechefer
Rektorer
Skolområden
Akten
§ 14
Förslag till ändring i delegationsordningen

6

BUN.2010.151.002

Nuvarande delegationsordning behöver kompletteras med
5.18 Beslut inom budgetram om tekniska justeringar som innebär höjning
av bidrag till fristående verksamhet.
Delegat: Ordföranden

Vidare krävs redigering med anledning av ändrad befattningsbenämning
på delegat. Benämningen kvalitetssamordnare är fr o m den 1 januari 2013
ändrad till kvalitetscontroller.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna tillägget 5.18 samt
att godkänna förelagd ändring avseende benämning på befattningshavare.
Beslutsförslag
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

27 februari 2013

Idrotts- och fritidsnämnden
M Eriksson
Akten

BUN.2012.184.810

§ 15
Förslag till yttrande över Folkhälsoplan 2013-2015
Folkhälsorådet i Karlskrona har önskat få in synpunkter på föreslagen
Folkhälsoplan 2013-2015.
Barn- och ungdomsnämnden ställer sig positiv till de mål som föreslås
samt till den samverkan som beskrivs med berörda förvaltningar. Målet
”Ta fram en strategisk cykelplan för Karlskrona” under Målområde 3,
ser Barn- och ungdomsnämnden som extra intressant och positivt.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att överlämna yttrandet till idrotts- och fritidsnämnden.
Yrkanden
Åsa Gyberg Karlsson (V) lämnar tre yrkanden:
1. Målområde 3 Barns- och ungas uppväxtvillkor yrkar Åsa Gyberg
Karlsson
att även mål som rör psykisk hälsa för barn och unga och arbetas in
i planen.
2. Målområde 5 Miljöer och produkter yrkar Åsa Gyberg Karlsson
att skrivning om ekologisk livsmedelsbudget förtydligas till MINST
25 % enligt kommunfullmäktiges beslut.
3. Målområde 5 Miljöer och produkter yrkar Åsa Gyberg Karlsson
på att lägga till ett mål
att en köttfridag i veckan (med köttfri avses vegetarisk) ska införas
i kommunens verksamheter, både av folkhälso- och klimatskäl.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Åsa Gyberg Karlssons yrkande 1 och
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Åsa Gyberg Karlssons yrkande 2 och
finner att barn och ungdomsnämnden bifaller yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Åsa Gyberg Karlssons yrkande 3 och
finner att barn- och ungdomsnämnden avslår yrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som bifaller
Åsa Gyberg Karlssons yrkande 3 röstar ja och den som avslår yrkandet
röstar nej.

7
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forts § 15
Följande röstar ja: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S),
Helene Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Shirin Sahebjamee (S),
Åsa Gyberg Karlsson (V).
Följande röstar nej: Jan-Olof Pettersson (FP), Nicklas Platow (M),
Eva Ottosson (M), Morgan Kullberg (M), Ola Svensson (SD),
Peter Kristensen (FP), Emina Cejvan (M), Patrik Karlsson (M),
Anders Lundberg (MP).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 6 ja-röster och 9 nej röster
att avslå Åsa Gyberg Karlssons yrkande 3.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att även mål som rör psykisk hälsa för barn och unga och arbetas
in i planen. (Målområde 3 Barns- och ungas uppväxtvillkor)
2. att skrivning om ekologisk livsmedelsbudget förtydligas till MINST
25% enligt kommunfullmäktiges beslut. (Målområde 5 Miljöer och
produkter)
3. att överlämna yttrandet till idrotts- och fritidsnämnden.
Åsa Gyberg Karlsson (V), Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S),
Helene Gustafsson (S), Bo Svensson (S) och Shirin Sahebjamee (S)
reserverar sig mot beslutet.
_____________

27 februari 2013

Berörda
Akten

9

BUN.2013.16.002

§ 16
Delegationsärenden
Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
delegat

Protokoll från centrala
samv.gr 130122

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2012.320.042

Beslut om teknisk
omräkn löneökningar
fristående
verksamheter

Barn- och ungdomsnämnden
Ordförande
Jan-Olof Petersson

BUN
2012.325.043
2012.326.043
2012.327.043

Yttrande i mål nr
4852-4854-12
Angående bidrag
friskola

Barn- och ungdomsnämnden
Ordförande
Jan-Olof Petersson

BUN
2013.85.609

Avgiftsbefrielse i
förskolan

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2013.72.043

Beslut om
vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2013.73.043

Beslut om
vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2013.81.043

Beslut om
vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2013.82.043

Beslut om
vårdnadsbidrag

Barn och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2013.57.623

Beslut gällande skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

27 februari 2013
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
Delegat

BUN
2013.86.623

Beslut gällande skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN5
2013.74S.606

Uppsägning av plats i
förskola

Rödeby skolområde
Elisabeth Nilsson

BUN5
2013.75S.606

Uppsägning av plats i
förskola, fritidshem,
ped. omsorg

Rödeby skolområde
Kjell Prahl

BUN5
2013.76S.606

Uppsägning av plats i
förskola, fritidshem,
ped
omsorg

Rödeby skolområde
Kjell Prahl

BUN5
2013.77S.606

Uppsägning av plats i
förskola, fritidshem,
ped
omsorg

Rödeby skolområde
Kjell Prahl

BUN5
2013.78S.606

Uppsägning av plats i
förskola

Rödeby skolområde
Karina Karlsson

BUN9
2012.132.606

Prövning om en elev
ska tas emot i
grundsärskolan och
där läsa ämnen eller
ämnesområden

Kvalitet och utveckling
Leg. psykolog och
samordnare för särskolan
Torun Thern

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegationsärendena. Beslut finns tillgängliga på barn och ungdomsnämndens kansli.
______________
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§ 17
Meddelanden
Kommunstyrelsens AU § 13

BUN.2013.77.042
Analys befolkningsutveckling

Kommunfullmäktige § 4

BUN.2011.432.102
Kommunala val

Kommunfullmäktige § 14

BUN.2013.84.029
Personliga inköpskort med betalansvar i
Karlskrona kommun

Kommunstyrelsen § 25

BUN.2013.39.622
Priser vid försäljning av måltider inom Kostenhetens verksamhetsområde fr o m 1 mars 2013

Kommunstyrelsen § 28

BUN.2012.51.214
Projekterings- och investeringstillstånd för
Bergåsa inklusive ny gång- och cykelbro mellan
Annebo och Västra Mark i Karlskrona

Kommunstyrelsen § 29

BUN.2012.296.290
Projekterings- och investeringstillstånd för ny
Lekplats till förskola i Rosenfeldtskolan

Tekniska nämnden § 3

BUN.2012.318.287
Projekterings- och investeringstillstånd för
utbyggnad Hästöskolan

Tekniska nämnden § 4

BUN.2012.319.287
Projekterings- och investeringstillstånd för
Utbyggnad Östra Torpskolan

Skolinspektionen

BUN.2012.302S.606
Begäran om omprövning av Skolinspektionens
Beslut i ärende 41-2012:4882, Östra Torpskolan
I Karlskrona kommun

Skolinspektionen

BUN.2012.248S.606
Uppföljning av beslut angående skolsituationen
För elev vid Sturkö skola i Karlskrona kommun

27 februari 2013
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forts § 17

k) Diskrimineringsombudsmannen

Lika rättigheter och möjligheter – skolans ansvar

l)

BUN.2013.76.024
Skolpeng på lika villkor – det nya läraravtalet

Friskolornas Riksförbund

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

27 februari 2013

13

§ 18
Kurser och konferenser
-

Skolriksdag 6-7 maj 2013
Nämnden skickar tio ledamöter till Stockholm för att delta i Skolriksdagen.
5 personer från femklövern
4 personer från S-gruppen
1 person från Sverigedemokraterna

-

Konferens för barn- och ungdomsnämnden
Den 7-8 mars ska nämnden ha ett dygnsseminarium från lunch till lunch
på Stufvenäs.
Lämna gärna förslag på aktuella ämnen som ni vill lyfta.
Anmälan till Eva Karlsson snarast.

Hatties studier
- 11 mars är det en föreläsning med Tomas Kroksmark om Hatties studier.
Föreläsningen är vid två tidpunkter, kl. 08.30-12.30 och 15.00-18.00.
Lokal: Sunnadalskolans aula.
Anmälan till Eva Karlsson.
______________

27 februari 2013
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§ 19
Övrigt
Attitydundersökning förskolan
Helene Gustafsson (S) vill veta vilka det är som inte svarat på enkäten.
Förvaltningen svarar att det är svårt att ta reda på.
Incident skolskjuts
Morgan Kullberg (M) undrar över incidenten med flickan som blev avsläppt
från skolbussen på fel ställe.
Förvaltningen svarar att detta är utrett.
IT-utrustning i verksamheterna
Peter Christensen (FP) har fått indikationer på att IT-utrustningen ute i
verksamheterna inte fungerar tillfredsställande. Peter vill gärna ha en kort
information om detta på nästa nämndsmöte.
___________

27 mars 2013

1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 27 mars 2013
§ 20 Aktuell information
- Hållbar jämställdhet
- Redovisning av forskaruppgifter – undervisningslyftet
§ 21 Uppföljning ekonomi och personal februari 2013
§ 22 Evakueringsplan Holmsjö skola
§ 23 Nytt hyreskontrakt för Gullberna förskolor
§ 24 Ramkullen – ansökan om lokalbidrag och utökad verksamhet
§ 25 Yttrande friskola Skrävle
§ 26 Yttrande friskola IES (International English School)
§ 27 Delegationsärenden
§ 28 Meddelanden
§ 29 Kurser och konferenser
§ 30 Övrigt

27 mars 2013

Plats och tid

2

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 27 mars 2013 kl 08.30 – 12.15
Ajournering gruppmöte kl. 10.15-11.05
Ajournering § 25 kl. 11.30-11.45

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Chatarina Holmberg (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Emma Stjernlöf (M)
Morgan Kullberg (M)
Ola Svensson (SD)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Martin Hedenmo (S)
Gabriel Böck (M)
Martin Abramsson (M)
Patrik Karlsson (M)

fr o m kl. 08.45 § 21 föredragningen

t o m kl. 09.30 § 22 föredragningen

t o m kl. 08.45 § 20 föredragningen

fr o m kl. 09.30 § 23 föredragningen

Närvarande ersättare

Martin Hedenmo (S)
fr o m kl. 08.45 § 21 föredragningen
Anna Strömqvist (S)
Johan Ekström (S)
Emina Cejvan (M) kl. 08.30-09.30 §§ 21-23 föredragn samt från kl. 10.45 beslutssam.tr.
Christopher Larsson (SD)
Anders Lundberg (MP)
fr o m kl. 09.15 § 21 föredragningen

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem
Peter Arkeklint, ansvarig controller
Marina Eriksson, kvalitetscontroller
Camilla Erlandsson, kommunikatör
Eva Karlsson, nämndsekreterare

27 mars 2013

Utses att justera

Emma Stjernlöf (M)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli tisdagen
den 2 april 2013

3

Justerade paragrafer §§ 20-30
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 27 mars 2013
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 2 april 2013.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

27 mars 2013
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§ 20
Aktuell information
1. Hållbar jämställdhet
Sandra Bizzozero, projektledare för Hållbar jämställdhet, informerar
om projektet. Projektägare är kommunstyrelsens arbetsutskott,
projektet pågår under hela 2013 och finansieras med pengar från
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
Jämställdhetspolitiska mål:
Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina
egna liv.
- Jämn fördelning av makt och inflytande
- Ekonomisk jämställdhet
- En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
Informationen tas till protokollet.
_____________

2. Redovisning av forskaruppgifter – Undervisningslyftet
Verksamhetschef Mats Dahl informerar kort om Undervisningslyftet
och visar på exempel på forskaruppgifter.
Informationen tas till protokollet.
_____________

27 mars 2013

Kommunstyrelsen
Ekonomi
Akten

5

BUN.2012.320.042

§ 21
Uppföljning ekonomi och personal februari 2013
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljning per
den 28 februari 2013.
Nettoanslag
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2013 uppgår till 1 021,3 Mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per den
28 februari 2013 uppgår till 179,5 Mnkr, att jämföra med budgeterat utfall om
184,8 Mnkr, således en positiv avvikelse med 5,3 Mnkr.
Kommentarer till utfallet
Utfallet per februari visa en positiv avvikelse mot budget med 5,3 Mnkr. Det
bör beaktas att skolområdenas avvikelse har påverkats positivt av att inga
kostnader för måltider har belastat skolorna och fritids för januari och februari.
Ingen debitering har erhållits från Service-förvaltningen som för skolor och
fritids för borde uppgått till ca 5 Mnkr perioden januari-februari.
Prognos för 2013
Avvikelse mot budget per den 28 februari 2013 beräknas till 0,0 Mnkr. De
kommunala skolorna indikerar fortsatta problem med att klara sitt ekonomiska
åtagande inom de resurser som grundresursen genererar i form av elevbidrag
och tilläggsbelopp. Budgetavvikelsen för skolorna beräknas i detta tidiga
skede till -10,0 Mnkr. För kommunens förskolor beräknas ingen
budgetavvikelse. Vi prognosticerar med att kunna balansera negativa
avvikelser genom att volymbudgeten och delar av nämndens reserv kvarstår
vid årets slut.
Investeringsredovisning
Bedömning är att hela investeringsbudgeten för 2013, 4,5 Mnkr samt
kvarstående överförda medel från 2012, kommer att förbrukas.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att

uppföljningen per den 28 februari 2013 godkänns.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

27 mars 2013

Tekniska förvaltningen
M Fredh
M Dahl
Berörda rektorer
Akten
§ 22
Evakueringsplan Holmsjö skola

6

BUN.2009.89.820

Inledning
Holmsjö skola kommer, enligt tidigare beslut, att renoveras och
byggas om till en modern och funktionell F – 6-skola. Eftersom hela
skolbyggnaden behöver byggas om samtidigt, måste
evakueringslokaler tillskapas för de verksamheter som inryms i denna.
Bakgrund
Då det i Holmsjöområdet inte finns tillräckligt med lokaler för att kunna
inrymma samtliga verksamheter, måste en del evakueringslokaler
tillskapas. Några verksamheter kan inrymmas i lokaler som finns intill
Holmsjö skola, såsom Svenska kyrkans församlingshem och Allhallen.
Elevprognos
Elevantalet för lå 2013/2014 beräknas uppgå till 92 elever, fördelat på
följande klasser:
F-klass
Åk 1
Åk 2-3
Åk 4-5
Åk 6

9 elever
15 elever
32 elever
24 elever
12 elever

Evakueringslösning
Moduluppställning på skolgården avseende 4 klassrum, för klasserna
1 – 6, samt personaldel, inkl. entréer, toaletter, städutrymme,
mötesrum, samt rum för skolsköterska / socialpedagog.
Bibehållen verksamhet i Gula villan för förskoleklass och
fritidshemmet, matservering i församlingshemmet och bibliotekets
verksamhet i Allhallen.
(väntar på def. besked från Allhallens styrelse på förfrågan).
Ekonomi / hyreskostnad
Moduler, 9 st. modell Kloss, om totalt 350 m2, med 4 klassrum,
grupprum, samt personaldel, medför följande kostnader:
Månadshyra 40 500 kr i 13 månader:
Etableringskostnad:
Avetableringskostnad:

526 500 kr
345 000 kr
202 500 kr

27 mars 2013
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Forts § 22
Iordningsställande av mark, framdragning av vatten och avlopp,
elkraft, och bygglov ger en kostnad på: 700 000 kr
Hyra av församlingshemmet med 12 000 kr per månad i
11 månader: 132 000 kr
Hyra av Allhallen med 12 000 kr per månad i 12 månader: 144 000 kr
Iordningställande av ”kök” på fritids, med spis/kyl för tillagning
av frukost och mellanmål: 10 000 kr
Total kostnad för evakueringslokalerna vid Holmsjö skola 2 060 000 kr
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att

hos tekniska förvaltningen beställa att ovan angivna
lokalanpassningar utföres, för stå färdiga för användning av
verksamheten från den 1 augusti 2013,

2. att

ge tekniska förvaltningens förvaltare i uppdrag att upprätta
erforderliga kontrakt för perioden 1 augusti 2013 och
den 31 juli 2014, för ovan angivna hyresobjekt.

3. att

finansiera evakueringskostnaderna genom att utnyttja
medel ur barn- och ungdomsnämndens reserv för 2013.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

27 mars 2013
Fastighetsägaren
M Fredh
Berörd förskolechef
Akten

8

BUN.2013.146.282

§ 23
Nytt hyreskontrakt för Gullberna förskola
Inledning
Barn- och Ungdomsnämnden har tidigare beslutat, utifrån Skolöverenskommelsen, att inrätta Lyckeby Kunskapscentrum. Det innebär bl.a. att
Vedeby förskola flyttar sin verksamhet till Gullbernas förskolor, eftersom
Vedeby förskolas lokaler skall byggas om till skollokaler och ingå i
Lyckeby Kunskapscentrum.
Bakgrund
Barn- och Ungdomsförvaltningen har under en följd av år hyrt lokalyta i
fastigheten Djupeskär.
För att kunna nå maximal anpassning till volymförändringar har de två
kontrakten löpt med korta förlängningsperioder.
Efter beslutet om flyttning av Vedeby förskola till Gullberna och
lokalerna i Djupeskär, Gullberna Park, upptogs förhandlingar med
fastighetsägaren om möjligheten
•
•
•
•

att dels upprusta lokalerna inne och ute,
att kunna förhyra lokalerna med längre hyresintervaller, tre år, samt
att kunna sänka hyreskostnaden per m2 och
att inbegripa framtida underhållskostnader i hyran.

Prognos för verksamhetsvolymen
Avdelningarna i de förhyrda lokalerna i Djupeskär kommer, utifrån det
nya kontraktet, att inrymma de barn som idag finns på Vedeby förskola,
samt de barn som redan idag finns på plats på avdelningarna
Rödmyran och Gulmyran, på Gullberna. Därtill kommer det att finnas
möjlighet och plats till tillfällig utökning, enligt ”gummibandsmodellen,
genom den utökning av förhyrd yta, som kontraktet ger möjlighet till.
Rödmyran:
Gulmyran:
Plats för utökning:

35 platser
35 platser
12 – 15 platser

Maximalt antal:

85 platser

27 mars 2013
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forts § 23
Lokalanpassningar / Investeringsbehov
För närvarande finns två avdelningar i Djupeskär, som disponerar 339
resp. 440 m2 i två plan. Våningsplanen innehåller överyta, som tidigare
inte förhyrts, men har kunnat nyttjas till viss del, efter överenskommelse
med hyresvärden.
Utifrån möjligheten till mycket flexibel planeringshorisont har dessa ytor
förhyrts med två olika kontrakt och korta hyresintervaller, tre och sex
månader i taget.
Eftersom antalet barn ökar och avdelningar nu kommer att bli mer
permanenta, behöver fastigheten upprustas och verksamhetsytan
utökas, med 486 m2. Totalt förhyrd yta blir då 1265 m2.
För att få till stånd denna förändring har omförhandling av innevarande
kontrakt skett. Det innebär att fastighetsägaren åtagit sig att utföra
överenskommen upprustning och förbättringar, både utvändigt och
invändigt.
Ekonomi / investerings- och hyreskostnad
Denna verksamhetsförändring innebär att Vedeby förskola lämnas
2013-06-30. Därmed lämnar man en lokalyta på 415 m2 och en
årskostnad på 370 243 kr per år.
Eftersom det nya kontraktet innehåller en överenskommelse med
fastighetsägaren om att framtida underhåll av den förhyrda ytan
inräknas i hyreskostnaden, uppstår därför inga investeringskostnader
för Barn- och Ungdomsnämnden, utifrån detta kontrakt.
De tidigare kontrakten innebar följande kostnader under 2012:
Lokalyta

Årskostnad

Hyra per m2

Kontrakt 1:
339 m2
Kontrakt 2:
440 m2
Kontrakt Vedeby fsk: 415 m2
1194 m2

353 465 kr
553 588 kr
370 243 kr
1 277 296 kr

1042 kr
1258 kr
892 kr
1064 kr

Ekonomi efter beslut, enligt förslaget:
Sammanslagna kontrakt 1265 m2
1 128 958 kr

892 kr

Slutsats:
Förändringen innebär en ökning av förhyrd yta med 71 m2, en
hyressänkning med 192 kr per m2 och en hyressänkning totalt per år
med 148 338 kr.

27 mars 2013
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Processbeskrivning
Verksamhetschefen för förskola, förskolechefen, fastighetsavdelningens
förvaltare och lokalsamordnaren har vid olika tillfällen träffat
fastighetsägaren och diskuterat förutsättningar,
behov av upprustning och övriga insatser. Även viss personal har
deltagit vid lokalbesök.
Förvaltaren har sedan förhandlat fram kontraktsförutsättningarna.
Kontraktet kommer att slutförhandlas och undertecknas, om så
beslutas.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att ett treårskontrakt, enligt förutsättningar som redovisats ovan,
upprättas mellan barn- och ungdomsförvaltningen och
fastighetsägaren, Klövern.
2. att ge förvaltningschefen i uppdrag att underteckna upprättat
kontrakt för lokalerna Djupeskär, Gullberna Park, enligt
tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

27 mars 2013

Ramkullen
M Eriksson
Akten
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§ 24
Ramkullen – ansökan om lokalbidrag och utökad verksamhet
Ramkullens pedagogiska omsorg har genom Sara Mohlin inkommit
med en ansökan om förändring. Ansökan avser erhållande av
lokalbidrag samt att få utöka barngruppen till 12,0 platser. Både
lokalbidrag och utökningen av verksamheten är kopplade till att Sara
Mohlin vill bygga till familjens privata hem där verksamheten bedrivs
idag med ca 50 kvm i nedre plan.
I takt med att de egna barnen (4st) blir större ökar deras behov av egna
rum och detta påverkar i sin tur möjligheten att bedriva den
pedagogiska omsorgen utifrån verksamhetsbeskrivningen.
Ramkullen har idag 11,0 platser och 2 personal på en lokalyta om ca
80kvm. Verksamheten bedrivs till stora delar utomhus med en tydlig
pedagogisk tanke.
I skollagen 25 kap 11-12§, framgår att bidrag till fristående verksamhet
ska bestämmas efter samma grunder som kommunen använder för den
egna verksamheten. Barn- och ungdomsförvaltningen ger idag bidrag i
form av sk platsbidrag till såväl enskild som kommunal pedagogisk
omsorg i egen regi. I platsbidraget för fristående verksamhet ryms en så
kallad omkostnadsersättning där lokalkostnader ingår.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslås besluta
1. att avslå ansökan om lokalbidrag från Sara Mohlin för Ramkullens
pedagogiska omsorg.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

27 mars 2013

Skolinspektionen
M Eriksson
M Dahl
Akten
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§ 25
Yttrande friskola Skrävle
Skrävle Youngsters ekonomiska förening ansöker hos Skolinspektionen
om godkännande som huvudman för en fristående förskoleklass,
grundskola och fritidshem i Karlskrona kommun from läsåret 2014/2015.
Ansökan är föranledd av att Skrävle skola ska läggas ned och inte
längre drivas i kommunal regi från och med höstterminen 2013. Vid
beslut från Skolinspektionen om tillstånd, finns dock politiskt beslut om
att fortsätta driva skolan i kommunal regi fram till läsåret 2014/2015.
Aktuell elevprognos för hösten 2013 är 10 - 12 elever i åk F – 6.
Bakgrunden till de planerade organisatoriska förändringarna som måste
genomföras i Karlskrona kommun, däribland nedläggning av Skrävle
skola, beskrivs nedan under rubriken Bättre skolan 2012.
Bättre skola 2012
Barn- och ungdomsförvaltningen har av sin nämnd fått i uppdrag att
utveckla organisationen inom förskola och grundskola utifrån tre givna
målsättningar
• att uppfylla kraven i de nya nationella styrdokumenten, skollag och
läroplaner för förskola och skola,
• att förbättra kunskapsresultaten och öka måluppfyllelsen i
Karlskrona kommuns skolor samt
• att kvalitetsmålen uppnås inom given och oförändrad budgetram
2012-2014.
Förvaltningens samlade bedömning är att det krävs strukturförändringar
för att klara uppdraget.
Konsekvenser vid friskoleetablering
För att kunna bygga starka och framgångsrika skolor, både på
landsbygden och i staden, måste några enheter som idag inte har egen
bärighet avvecklas. Nedläggning av Skrävle skola är en del av den
anpassning av organisationen, som ska ge oss möjlighet att med
tilldelade resurser kunna klara vårt uppdrag, så som det är formulerat i
de nationella styrdokumenten.
Det vore anmärkningsvärt om en friskola i Skrävle kan klara
kvalitetskraven i förhållande till det elevbidrag som det lilla antalet
elever på enheten tar (och förväntas) ta emot.

27 mars 2013
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Vi ser gärna att denna ansökan hanteras skyndsamt av
Skolinspektionen, och vill om möjligt få förhandsbesked om beslutet;
detta mot bakgrund att prognosen inför ht 2013 är ca 10 elever i åk
F – 6, vilket gör att vi som kommunal huvudman anser det näst intill
omöjligt att bedriva verksamhet som lever upp till krav på
ämnesbehörighet; därtill kan vi ifrågasätta hur det påverkar elevernas
sociala utveckling att vistas inom det åldersspannet med få jämnåriga
kamrater.
Mot bakgrund av de konsekvenser och det som i övrigt redovisas i
yttrandet föreslås att barn- och ungdomsnämnden avstyrker att
Skolinspektionen beviljar inkommen ansökan.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att till Skolinspektionen lämna yttrande om att inte godkänna Skrävle
youngsters ekonomiska förening som huvudman för fristående
skola i Karlskrona kommun.
Yrkanden
Nicklas Platow (M) yrkar avslag på förvaltningens yttrande och lämnar
en ny skrivning som motförslag med att-satsen:
att till Skolinspektionen lämna yttrande om att inte godkänna Skrävle
youngsters ekonomiska förening som huvudman för fristående skola i
Karlskrona kommun.
Pernilla Persson (C) yrkar bifall till Nicklas Platows motförslag men med
att-satsen:
att till Skolinspektionen lämna yttrande om att godkänna Skrävle
youngsters ekonomiska förening som huvudman för fristående skola i
Karlskrona kommun.
Ola Svensson (SD) yrkar bifall till Pernillas yrkande i sin helhet.
Chatarina Holmberg (S) yrkar bifall till Nickals Platows motförslag men
yrkar som tilläggsförslag att komplettera yttrande med barn- och
ungdomsförvaltningens synpunkter/kommentarer som bilaga 7.
Ajournering
Mötet ajourneras 15 minuter mellan kl. 11.30-11.45.
Mötet återupptas.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på vilket förslag som ska bli huvudförslag
och nämnden utser Nicklas Platows motförslag som huvudförslag.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens yttrande och Pernilla
Perssons yrkande och finner förvaltningens yrkande som motförslag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som röstar på
förvaltningens förslag som motförslag röstar ja och den som röstar på
Pernilla Perssons yrkande som motförslag röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M),
Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S),
Bo Svensson (S), Shirin Sahebjamee (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V).
Följande röstar nej: Ola Svensson (SD) och Pernilla Persson (C).
Följande avstår: Emma Stjernlöf (M), Morgan Kullberg (M), Gabriel Böck (M),
Martin Abramsson (M) och Patrik Karlsson (M).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster, 2 nej-röster och 5
som avstår att förvaltningens yttrande blir motförslag till Nicklas Platows
yrkande.
Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som röstar på
Nicklas Platows yrkande röstar ja och den som röstar på förvaltningens
yttrande röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M),
Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S),
Bo Svensson (S), Shirin Sahebjamee (S) , Emma Stjernlöf (M),
Morgan Kullberg (M), Åsa Gyberg Karlsson (V), Gabriel Böck (M),
Martin Abramsson (M) och Patrik Karlsson (M).
Följande avstår: Ola Svensson (SD) och Pernilla Persson (C).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 13 ja-röster och 2 som avstår
att Nicklas Platows yrkande blir nämndens yttrande till Skolinspektionen.
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs förslag och finner att
Nämnden avslår yrkandet.
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning: Den som bifaller
Chatarina Holmbergs yrkande röstar ja och den som avslår yrkandet röstar
nej.
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Följande röstar ja: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S),
Helene Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Shirin Sahebjamee (S) , Åsa
Gyberg Karlsson (V)
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Emma
Stjernlöf (M), Morgan Kullberg (M), Ola Svensson (SD), Pernilla Persson (C),
Gabriel Böck (M), Martin Abramsson (M) och Patrik Karlsson (M).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 6 ja-röster och 9 nej-röster att
avslå Chatarina Holmbergs yrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att till Skolinspektionen lämna yttrande om att inte godkänna Skärvle
youngsters ekonomiska förening som huvudman för fristående
skola i Karlskrona kommun.
___________

27 mars 2013
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M Eriksson
M Dahl
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§ 26
Yttrande friskola IES (International English School)
Internationella Engelska Skolan AB ansöker hos Skolinspektionen om
godkännande som huvudman för en fristående grundskola i Karlskrona
kommun. I ansökan framgår inte från vilket läsår verksamheten är
planerad, men med tanke på tidpunkten för ansökan utgår Karlskrona
kommun från att ansökan avser start läsåret 2014/1015.
Karlskrona kommun har en hög andel elever i fristående skolor. Ca
25% av grundskoleleverna finns idag i fristående verksamheter med
geografisk spridning och olika profilering. Den totala skolorganisationen
i kommunen är i dag för stor i förhållande till antalet elever. Detta
försvårar våra möjligheter att hitta organisatoriska samordningar vilket
också urholkar ekonomin och därmed möjligheten att utveckla
verksamheten samt möta styrdokumentens krav på lärarbehörighet och
särskilt stöd. Med ytterligare en fristående skola skulle givetvis
ekonomin påverkas ytterligare negativt om kommunen inte samtidigt
beslutar om nedläggning av kommunala skolenheter.
Konsekvenser vid friskoleetablering
Förvaltningen har haft uppdraget BÄTTRE SKOLA 2012 som syftat till
att försöka anpassa skolstrukturen efter de behov som finns. I
uppdraget ingick nedläggningar av skolor vilket för närvarande pågår.
En ytterligare utbyggnad av fristående verksamhet slår mycket negativt
mot det arbete som gjorts och ska genomföras för att skapa en hållbar
skolstruktur som också innebär god ekonomisk hushållning av skolans
samlade resurser.
Mot bakgrund av de konsekvenser och det som i övrigt redovisas i
yttrandet föreslås att barn- och ungdomsnämnden avstyrker att
Skolinspektionen beviljar inkommen ansökan.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att till Skolinspektionen lämna yttrande om att inte godkänna
Internationella Engelska Skolan AB fristående skola i Karlskrona
Kommun.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

27 mars 2013

Berörda
Akten
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§ 27
Delegationsärenden

Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
delegat
Protokoll från centrala Barn- och ungdomskontoret
samv.gr 130226
Maria Persson/Mats Dahl

BUN
2010.508.041

Yttrande i mål 521-13
JB Grundskola

BUN
2012.350S.606

Dispens från gällande Barn- och ungdomskontoret
regler och föreskrifter Anita Ottosson

BUN
2013.94S.606

Dispens från
gällande regler och
föreskrifter

BUN
2013.104S.606

Dispens från gällande Barn- och ungdomskontoret
regler och föreskrifter Marina Eriksson

BUN
2013.85.609

Avgiftsbefrielse i
förskolan

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2013.72.043

Beslut om
vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlson

BUN
2013.83.043

Beslut om
vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2013.95.043

Beslut om
vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2013.108.043

Beslut om
vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2013.109.043

Beslut om
vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

Barn- och ungdomsnämnden
Ordförande
Jan-Olof Petersson

Barn- och ungdomskontoret
Marina Eriksson
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning
Och delegat
Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2013.120.043

Beslut om
vårdnadsbidrag

BUN
2012.317.623

Beslut gällande
skolskjuts
växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2013.89.623

Beslut gällande
skolskjuts
växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2013.93.623

Beslut gällande
skolskjuts
friskoleelever

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2013.102.623

Beslut gällande
skolskjuts
växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2013.110.623

Beslut gällande
skolskjuts
växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2013.122.623

Beslut gällande
skolskjuts
växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och
delegationsärendena.
Besluten finns på barn- och ungdomsnämndens kansli.
_____________
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§ 28
Meddelanden
a)

Kommunfullmäktige § 16

BUN.2011.432.102
Avsägelser av kommunala uppdrag

b)

Kommunfullmäktige § 17

BUN. 2011.432.102
Kommunala val

c)

Kommunfullmäktige § 21

BUN.2011.398.610
Svar på motion om skola utan hemläxor

d)

Kommunstyrelsen § 52

BUN.2012.318.287
Projekterings- och investeringstillstånd för
utbyggnad av Hästöskolan.

e)

Kommunstyrelsen § 53

BUN.2012.319.287
Projekterings- och investeringstillstånd för
utbyggnad av Östra Torpskolan

f)

Kommunstyrelsens AU § 31

BUN.2012.320.042
Information om investeringsbehov och
driftsekonomiska konsekvenser för
barn- och ungdomsnämnden.

g)

Skolinspektionen

BUN.2011.389.609
Anmälan om skolsituation för elev vid
Saltöskolan i Karlskrona kommun

h)

Pedagoger på förskolorna
Tving, Fridlevstad och
Holmsjö

BUN 2013.138.622
Pedagogiska måltider i förskolan

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

27 mars 2013

§ 29
Kurser och konferenser
Inga inkomna kurser och konferenser.
______________
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§ 30
Övrigt
Lokala samverkansprotokoll
Chatarina Holmberg (S) ställer några frågor gällande innehållet de lokala
samverkansprotokollen. Förvaltningen tar med frågorna till respektive
skolområde och återkommer med svar.
Möte med förskolechefer och rektorer
Ola Svensson (SD) framför önskemål om regelbundna träffar (1-2 ggr/år)
med förskolechefer och rektorer likande träffen den 27 februari.
Löftet…en medeltidssaga
Sunnadalskolans trettonde teaterproduktion har premiär den 27 maj kl. 13.00.
Anmälan enligt utskick.

___________

24 april 2013
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 24 april 2013
§ 31 Aktuell information
- E-lönebesked
- Kommunals varsel
- Avgiftsfri skola - uppföljning
- Grundsärskola
- IT-miljonen - uppföljning
§ 32 Uppföljning ekonomi mars 2013
§ 33 Nya rutiner för klagomålshantering
§ 34 Ansökan om extra lokalbidrag Karlskrona Språkfriskola
§ 35 Delegationsärenden
§ 36 Meddelanden
§ 37 Kurser och konferenser
§ 38 Övrigt

24 april 2013

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 24 april 2013 kl 08.30 – 11.25

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Chatarina Holmberg (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Eva Ottosson (M)
Morgan Kullberg (M)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD)

2

Tjänstgörande ersättare Emina Cejvan (M)
Christopher Larsson (SD)
Närvarande ersättare

Eva Henningsson (S)
Anna Strömqvist (S)
Johan Ekström (S)
Patrik Karlsson (M)
Ulf Lund (C)
Anders Lundberg (MP)

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef föredragningen
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem
Peter Arkeklint, ansvarig controller föredragningen
Marina Eriksson, kvalitetscontroller föredragningen
Camilla Erlandsson, kommunikatör föredragningen
Anders Karlsson, IT-samordnare § 31:5
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Inbjuden

Ann-Helene Karlsson, löneassistent serviceförvaltningen § 31:1

24 april 2013

Utses att justera

Nicklas Platow (M)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen
den 30 april 2013

3

Justerade paragrafer §§ 31-38
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 24 april 2013
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 2 maj 2013.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

24 april 2013
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§ 31
Aktuell information
1. E-lönebesked
Ann-Helene Karlsson, löneassistent på serviceförvaltningen visar
hur E-lönebesked fungerar samt svarar på frågor.
E-lönebesked införs från och med maj 2013.
Informationen tas till protokollet.
___________
2. Kommunals varsel
Cecilia Westlund, personalspecialist, informerar med anledning av
Kommunals varsel om nyanställningsblockad från och med måndagen
den 29 april.
___________

3. Avgiftsfri förskola/skola - uppföljning
Mats Dahl, verksamhetschef för skola och fritidshem, redovisar en
uppföljning av beslutet om en avgiftsfri skola som barn- och
ungdomsnämnden tog den 26 oktober 2011 § 128.
Informationen tas till protokollet
___________

4. Grundsärskola
Maria Persson, förvaltningschef, informerar om förändringar som
gjorts samt förändringar som kommer att genomföras i grundsärskolan framöver.
Informationen tas till protokollet
___________

5. IT-miljonen - uppföljning
Camilla Erlandsson, kommunikatör, redovisar vilka verksamheter som
fick pengar från den IT-miljon som nämnden avsatt i budgeten och
vilka projekt som ska genomföras samt hur återrapportering ska ske.
Informationen tas till protokollet
___________

24 april 2013
Kommunstyrelsen
Ekonomi
Akten
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§ 32
Uppföljning ekonomi mars 2013
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljning per
den 31 mars 2013.
Nettoanslag
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2013 uppgår till 1 021,3 Mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per den
31 mars 2013 uppgår till 264,5 Mnkr, att jämföra med budgeterat utfall om
264,5 Mnkr, således ingen avvikelse mot budget totalt sett.
Kommentarer till utfallet
Utfallet per mars uppvisar ingen avvikelse mot budget. Följsamheten mot
budget är i detta tidiga skede för respektive skolområde och förvaltningen
centralt totalt sett acceptabel, men det finns stora skillnader mellan olika
enheter. Det är en uppenbar risk att följsamheten mot budget kommer
försämras då enheter som uppvisar positiva avvikelser och motverkar enheter
med negativa avvikelser succesivt kommer reducera sina positiva avvikelser.
Samtidigt som enheter som idag går med underskott kommer fortsätta att göra
så.
Uppdrag har lämnats till förvaltningens chefer inom skola och förskola, som vid
årets slut riskerar att överskrida sin budget. Att till tertialuppföljningen i april
lämna in en redogörelse över vilken verksamhet som kan bedrivas inom
disponibla resurser samt åtgärder och prognos för 2013.
Prognos för 2013
Avvikelse mot budget per den 31 december 2013 beräknas till 0,0 Mnkr. De
kommunala skolorna indikerar fortsatta problem med att klara sitt ekonomiska
åtagande inom de grundresurser som genereras i form av elevbidrag och
tilläggsbelopp. Budgetavvikelsen för skolorna beräknas i detta tidiga skede till
-10,0 Mnkr. För kommunens förskolor beräknas ingen budgetavvikelse.
Vi prognostiserar med att delvis kunna balansera negativa avvikelser med
volymbudget och delar av nämndens reserv.

24 april 2013
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Investeringsredovisning
Bedömning är att hela investeringsbudgeten för 2013, 4,5 Mnkr samt
kvarstående överförda medel från 2012, kommer att förbrukas.
Arbetsutskottet gav förvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i
maj redovisa uteblivna effekter då förväntade åtgärder i skolöverenskommelsen inte har infriats.
Att jämföra mot tjänstemannaförslaget som fanns innan skolöverenskommelsen.
Räkna in uppkomna kostnader såsom Nättrabyskolans fördröjning och
evakueringen av eleverna i Holmsjö samt måltidskostnaderna.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att budgetuppföljningen per den 31 mars 2013 godkänns.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

24 april 2013 7
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Förskolechefer
Rektorer
Skolområden
Hemsidan
Akten
§ 33
Nya rutiner för klagomålshantering

Kvalitetscontroller Marina Eriksson redogör för ärendet.
Med utgångspunkt i skollagens förändringar fastställde barn- och
ungdomsnämnden rutiner för att hantering av klagomål i november
2011.
Skolinspektionen har under 2012 genomfört en riktad tillsyn av huvudmännens klagomålshantering.
I slutet av 2012 utkom Skolverket med nya Allmänna råd för
Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet. Kapitel 6 i råden handlar
om huvudmannens rutiner för klagomålshantering. Där framgår bland
annat vikten av att huvudmannen ges en bild av de klagomål och
synpunkter som hanteras på förskole- och skolnivå, för att kunna ta det
övergripande ansvaret för verksamheten.
Med bakgrund i ovanstående ser Barn- och ungdomsförvaltningen
behov av att förändra gällande rutiner, allt enligt principen om ständiga
förbättringar som är grunden i det systematiska kvalitetsarbetet.
Förändringarna består av följande delar;
1. Förtydligad informationstext på kommunens respektive förskolor och
skolors hemsidor. I informationstexten framgår tydligt 4 olika nivåer för
hantering av klagomål.
1.1 Klagomål och synpunkter som hanteras av personal,
1.2 Klagomål som hanteras av förskolechef och rektor. Dessa klagomål
(liksom på nivå 3 och 4) sammanställs regelbundet av kvalitetsstaben
och redovisas till nämnden två gånger per år.
1.3 Klagomål till förvaltningen, antingen direkt eller då anmälaren inte är nöjd
med hanteringen på 1.1-nivån. Dessa klagomål hanteras av
kvalitetsstaben tillsammans med förskolechef/rektor.
1.4 Klagomål till Skolinspektionen eller Barn- och elevombudsman.
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2. Ett enkelt verktyg för att synliggöra enheternas klagomål till huvudmannen införs. Syftet är att ge en samlad bild och se mönster i de
klagomål som inkommer. Klagomålen indelas i 5 olika kategorier;
måltider, organisation, inomhusmiljö, utomhusmiljö,
information/bemötande. Förutom dessa fem kategorier finns redan
system för att hantera kränkningar och överklaganden.
Verktyget ska ge signaler till förvaltning och huvudman om vilka behov
som finns och vilken stöttning som behövs för att utveckla
verksamheterna.
3. Förskolechef och rektor ges möjlighet att använda en gemensam
mall för dokumentation av de ärenden som de hanterar i vardagen.
Tjänstemannaförslag
Mot bakgrund av Skolverkets nya ’Allmänna råd för systematiskt
kvalitetsarbete’ föreslås barn och ungdomsförvaltningen besluta
att ovan beskrivna klagomålshantering ska fastställas och tillämpas
från och med den 1 maj 2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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Karlskrona Språkfriskola
BUN.2013.148.611
M Persson
M Dahl
P Arkeklint
Akten
§ 34
Ansökan om extra lokalbidrag Karlskrona Språkfriskola
Förvaltningschef Maria Persson informerar om ärendet.
Karlskrona språkfriskola bedriver idag verksamhet för åk F-2 i Bastasjö och
planerar en utökning av verksamheten för åk 3-6. Ansökan avser en utökning
av lokaler enligt bilaga till tjänsteskrivelsen.
Karlskrona språkfriskola åberopar i sin ansökan ”Regler för förhöjt lokalbidrag”
(beslut BUN 2012-10-24). Reglerna anger att nämnden ska pröva behovet av
ny/utökad verksamhet samt avgöra om det ansökta förhöjda lokalbidraget kan
anses skäligt utifrån rådande förhållanden; nämnden lutar sig därvidlag mot
lagtexten i skolförordningen (14 kap 6 §):
Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i stället högst
motsvara den enskilda huvudmannens faktiska kostnader om dessa är
skäliga. Vid skälighetsprövningen ska intresset av att utbildning eller annan
pedagogisk verksamhet med enskild huvudman kan etableras beaktas.
Behov av ny/utökad verksamhet
Bastasjös bostadsexpansion har inneburit en stor ökning av antal barn/elever i
området.
För närvarande och under de närmaste åren kan inte Spandelstorpsskolan
rymma alla elever i området, utan anpassningar i form av t ex modulbyggnad.
Oavsett föreliggande ansökan innebär detta att upptagningsområde för
eleverna måste definieras så att alla barn i området tillhör en s k hemskola.
Alternativet till Spandelstorpsskolan är idag Lyckebyskolan som inom kort
övergår i Lyckeby kunskapscentrum, LKC.
Prognosen för volymutvecklingen gällande elever är på sikt mycket osäker.
Kommunen planerar bebyggelse i näraliggande område, Västra
Gärde/Mölletorp, vilket ligger flera år fram i tiden och som måste följas mer
noggrant för att bli en konkret planeringsförutsättning för eventuell etablering
av ny kommunal skola i området och därmed säkerställa att alla elever har en
hemskola.
Skäligt förhöjt lokalbidrag
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning har granskat kalkylen och
bedömer den som rimlig avseende bygg- och räntekostnad samt drift och
avskrivning som resulterar i framskriven hyreskostnad om ca 1,8 mnkr/år.
Karlskrona språkfriskolas ansökan om förhöjt lokalbidrag för åren 2014-2018
uppgår till en summa av 6 065 293 kr. Därtill utgår ordinarie lokalbidrag, ca
16 000 kr/elev och år eller 2,8 mnkr/år när verksamheten är fullt utbyggd år
F-6.
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Bedömning
Bastasjö språkfriskola tillgodoser ett behov av verksamhet i området idag och
de närmast kommande åren; men med beslut om åtgärder i den kommunala
skolverksamheten är det förvaltningens bedömning att behovet kan tillgodoses
på ett för barn- och ungdomsnämnden mer fördelaktigt ekonomiskt sätt. Det
måste vägas in att Bastasjö språkfriskola kommer att tillgodose ett begränsat
volymbehov i en kommande utveckling.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att inte bevilja ansökan om förhöjt lokalbidrag till Karlskrona språkfriskola.
Yrkande
Chatarina Holmberg (S) yrkar bordläggning.
Nicklas Platow (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
bordläggas och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att ärendet
ska avgöras på dagens sammanträde.
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och finner att
barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att inte bevilja ansökan om förhöjt lokalbidrag till Karlskrona språkfriskola.
Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S),
Bo Svensson (S), Shirin Sahebjamee (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V)
deltar inte i beslutet.
___________

24 april 2013
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BUN.2013.16.002

§ 35
Delegationsärenden

Dnr

Ärendemening
Protokoll från
centrala
samv.gr 130319

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2010.508.041

Yttrande i mål
521-13
JB Grundskola

Barn- och ungdomsnämnden
Ordförande
Jan-Olof Petersson

BUN
2013.154.611

Organisationsstruktur inom
förvaltningen

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2013.131.018

Yttrande i planärende Program
för Karlskrona
landsbygd

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson/
Claes-Urban Persson

BUN
2013.121.214

Yttrande i planärende - Detaljplan för
Fängelset 4 mm

Barn- och ungdomskontoret
Maria Person/
Claes-Urban Persson

BUN
2013.140.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2013.141S.611

Avgiftsbefrielse
för fritidshemsplats

Barn- och ungdomskontoret
Mats Dahl

BUN
2013.141S.611

Avgiftsbefrielse
för fritidshemsplats

Barn- och ungdomskontoret
Mats Dahl
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BUN
2012.350S.606

Dispenser från
gällande regler
och föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Marina Eriksson

BUN
2012.350S.606

Dispenser från
gällande regler
och föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Marina Eriksson

BUN
2013.128.043

Beslut om
Vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2013.128.043

Beslut om
Vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2013.149S.043

Beslut om
Vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2013.136S.043

Beslut om
Vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2013.158S.043

Beslut om
Vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN1
2013.30S

Uppsägning av
Trossö skolområde
plats på förskola Charlotta Lindqvist

BUN3
2013.110S

Uppsägning av
Lyckeby skolområde
plats på förskola Mona Nilsson

BUN5
2013.97S.606

Uppsägning av
plats i fritidshem

Rödeby skolområde
Lisa Lejhall

BUN5
2013.98S.606

Uppsägning av
plats i förskola

Rödeby skolområde
Elisabeth Nilsson/Lisa Lejhall

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och
delegationsärendena.
Besluten finns på barn- och ungdomsnämndens kansli.
_____________
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§ 36
Meddelanden
a) Kommunfullmäktige § 29

BUN.2011.94.102
Avsägelser av kommunala uppdrag

b) Kommunfullmäktige § 30

BUN. 2010.479.102
Kommunala val

c) Kommunfullmäktige § 39

BUN.2013.153.050
Ny inköps- och upphandlingspolicy för
Karlskrona kommunkoncern, samt
Riktlinjer för inköp och upphandling.

d) Kommunstyrelsens AU
§ 41

BUN.2011.508.042
Bokslutsberedning 2012

e) Kommunledningsförvaltn

BUN.2013.147.121
Karlskrona kommun i siffror – folkmängd
121231

f) Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2012.346.623
Dom – Laglighetsprövning enligt kommunallagen, fråga om skolskjuts till fristående
skola

g) Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.444.043
Protokoll – Bidragsbelopp till fristående
förskoleklass och fristående grundskola
för kalenderåret 2012; fråga om prövningstillstånd.

h) Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.445.043
Protokoll – Bidragsbelopp till fristående
förskoleklass och fristående grundskola
för kalenderåret 2012; fråga om prövningstillstånd.

i) Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.446.043
Protokoll – Bidragsbelopp till fristående
förskoleklass och fristående grundskola
för kalenderåret 2012; fråga om prövningstillstånd.
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j) Skolinspektionen

BUN.2012.280S.606
Beslut - Anmälan om skolsituation för elev vid
Rödebyskolan i Karlskrona kommun

k) Skolinspektionen

BUN.2012.354S.606
Beslut - Anmälan om skolsituation för elev vid
Rödebyskolan i Karlskrona kommun

l) Skolinspektionen

BUN.2013.156.602
Information - Skolinspektionen genomför
inspektion av asylsökande barns utbildning.

m) Skolinspektionen

BUN.2013.166S.606
Begäran om yttrande – Anmälan om skolskolsituationen för elev vid Östra Torpskolan
i Karlskrona kommun

n) Skolverket

BUN.2013.134.611
Erbjudande om deltagande i NaturvetenskapsOch tekniksatsningen

o) Skolverket

BUN.2013.26.047
Maxtaxa inom förskolan, fritidshemmet och
annan pedagogisk verksamhet – Utbetalning
av statsbidrag i mars 2013

p) Lärarförbundet

BUN.2013.157.610
Inrätta karriärtjänster för lärare med statliga
pengar

q) Maud Sandberg

BUN.2012.96.046
Redogörelse från Maud som fick pengar från
Karlskrona skolväsendes samfond 2012.

r) Julia Johansson

BUN 2013.105.631
Fristående skola - Skrävle

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
____________
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§ 37
Kurser och konferenser
Skolriksdagen
Den 6-7 maj åker 10 ledamöter/ersättare till Stockholm på skolkonferensen.
Kostutredning
Den förstudie om eventuell konkurrensutsättning av delar av kostproduktionen
som genomförts är presenterad för kommunstyrelsen.
Innan processen går vidare ska en presentation och inledande diskussioner
genomföras med politiker och tjänstemän från köpande förvaltningar.
Tid: onsdagen den 15 maj kl. 16.00, kommunhuset lokal Frode.
Den/de ledamöter som vill representera nämnden på detta möte hör av sig
till Eva Karlsson snarast dock senast den 6 maj.
___________
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§ 38
Övrigt
Barngrupper i förskolan
Christopher Larsson (SD) ställer frågan om hur många barn det finns i
barngrupperna på förskolorna med anledning av brev från Jämjö förskolors
föräldragrupp.
Verksamhetschef för förskolan Solvig Ohlsson svarar på frågan samt
lovar skriftlig redogörelse om platsbegreppet till nämndens ledamöter.
Lokala samverkansprotokoll
Roland Andréasson (S) ställer en fråga gällande en protokollsanteckning
i ett lokalt samverkansprotokoll.
Förvaltningen svarar.
___________

29 maj 2013

1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 29 maj 2013
§ 39 Aktuell information
- Information från EU-samordnare Cissi Sturesson och
fritidspedagogen Johan Eggers
- Kvalitetskommissionen i praktiken
- Rekrytering förskolechef och rektorer
§ 40 Uppföljning av motion om skola utan hemläxor och motion om
läxhjälp - uppföljning
§ 41 Förlängd grundskoleutbildning efter åk 9
§ 42 Pedagogisk lunch för pedagoger i förskola/skola
§ 43 Tertialbokslut april 2013
§ 44 Delegationsärenden
§ 45 Meddelanden
§ 46 Kurser och konferenser
§ 47 Övrigt

29 maj 2013

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 29 maj 2013 kl 08.30 – 13.00
Ajournering för gruppmöte kl. 11.25-12.00

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Chatarina Holmberg (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Emma Stjernlöf (M)
Eva Ottosson (M)
Morgan Kullberg (M)
Christopher Larsson (SD)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S)
Emina Cejvan (M)
Närvarande ersättare

Johan Ekström (S)
Emina Cejvan (M)
Patrik Karlsson (M)
Charlotta Antman (SD)

fr o m § 40 föredragningen

§ 39 föredragningen

fr o m § 40 föredragningen

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem
Peter Arkeklint, ansvarig controller
Cecilia Westlund, personalspecialist § 43 föredragningen
Gunilla Ingestad, kvalitetscontroller
Camilla Erlandsson, kommunikatör § 39 fördragningen
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Inbjuden

Cissi Sturesson, EU-samordnare - § 39
Johan Eggers, lärare Rödebyskolan - § 39

2

29 maj 2013

Utses att justera

Chatarina Holmberg (S)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen
den 3 juni 2013

3

Justerade paragrafer §§ 39-47
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 29 maj 2013
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 4 juni 2013.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

29 maj 2013
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§ 39
Aktuell information
1. Information från EU-samordnaren Cissi Sturesson och
fritidspedagogen Johan Eggers
Cissi Sturesson informerar om kommunens internationella arbete och
om det nya internationella programmet för Karlskrona kommun.
Johan Eggers berättar om sitt internationella arbete i rollen som
fritidspedagog på Rödebyskolan. Johan delar med sig av sitt stora
engagemang och fantastiska arbete med barnen.
Ordförande tackar Cissi och Johan för informationen.
Informationen tas till protokollet.
___________
2. Kvalitetskommissionen i praktiken
Barn- och ungdomsnämnden gav den 24 oktober 2012 § 109,
förvaltningen i uppdrag att tillsätta en kvalitetskommission.
Förvaltningen ger en skriftlig återrapportering under pågående arbete.
Informationen tas till protokollet.
___________

3. Rekrytering av förskolechef och rektorer
Ny förskolechef för Spandelstorp/Hässlegården blir Charlotte Kansikas
som idag är förskolechef i Ronneby. Hon efterträder Lena Dehlin som
återgår till sin tjänst som personalspecialist.
Till Vedebyskolan kommer Judit Beres Lagerkvist som förordnad rektor
efter Ulla Winza.
Efter Asta Abrahamsson, Spandelstorpskolan, kommer Annika Holmqvist
Lundh att bli förordnad rektor.
Informationen tas till protokollet
___________

29 maj 2013

Kommunfullmäktige
G Ingestad
M Dahl
Akten
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BUN.2011.398.610
BUN.2012.90.611

§ 40
Uppföljning av motion om skola utan hemläxor och motion om
läxhjälp – uppföljning
Hösten 2012 bereddes barn- och ungdomsnämnden tillfälle att yttra sig
angående två motioner, som båda återremitterats från KF. I den ena
motionen föreslogs Barn- och ungdomsnämnden ge i uppdrag att, i en
eller flera av kommunens grundskolor, ”införa skola utan hemläxa under
nästkommande termin och att efter terminens slut återkomma med en
utvärdering” (motion om skola utan läxor), och i den andra att ”omgående
arbeta fram en plan för att på samtliga skolor i någon form erbjuda läxhjälp
till elever” (motion om läxhjälp)
Sammanfattning och förslag
Trots att begreppet läxa inte finns kvar i nuvarande styrdokument, är det
en skolutvecklingsfråga som aktualiserats på senare tid, bland annat av
Skolverket, och som handlar om att utveckla en ”genomtänkt användning
av läxor och läxhjälp”.
Föreliggande rapport visar att förslagen i de båda motionerna om läxor i
skolan mottagits positivt och lett till att det förändringsarbete som pågår i
dessa frågor både förstärkts och synliggjorts.
Samtidigt framstår också klart att det är tveksamt om riktlinjer för bra
arbetssätt kring läxor kan eller bör rymmas i en enhetlig handlingsplan.
Läxor är ett pedagogiskt redskap; en professions- snarare än en
organisationsfråga. Å andra sidan framhålls en önskan om en fortsatt
uppföljning av frågan av både lärare och rektorer, och på flera skolor
nämns att man önskar se läxfrågan som en tydlig punkt i det systematiska
kvalitetsarbetet. Målsättningen här är att, genom att följa
kunskapsutveckling och erfarenheter både inom kommunen och nationellt,
utveckla former för läxor som är både positiva för eleverna och ett stöd i
en ökad måluppfyllelse.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
att förutom att konstatera att kommunens skolor har rutiner, och
utvecklingsplaner, för läxor och läxhjälp, som ligger väl i linje med
motionernas intentioner och med aktuell forskning, också besluta att
strategier för läxor och läxhjälp ges utrymme i förvaltningens
kontinuerliga kvalitetsuppföljning.

29 maj 2013
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Yrkanden
Chatarina Holmberg (S) lämnar ett tilläggsyrkande:
att rapporten ska tillsändas kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och finner att
att nämnden bifaller förslaget.
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs tilläggsyrkande och
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att

2. att

förutom att konstatera att kommunens skolor har rutiner, och
utvecklingsplaner, för läxor och läxhjälp, som ligger väl i linje
med motionernas intentioner och med aktuell forskning, också
besluta att strategier för läxor och läxhjälp ges utrymme i
förvaltningens kontinuerliga kvalitetsuppföljning.

rapporten ska tillsändas kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
_____________

29 maj 2013

Kommunfullmäktige
M Dahl
A Eklund
G Ingestad
Akten
§ 41
Förlängd grundskoleutbildning efter åk 9
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BUN.

Barn- och ungdomsnämnden fick den 12 september 2011 i uppdrag att
”utreda möjligheten att införa ett frivilligt tionde skolår i grundskolan,
som utgör en brygga, för de ungdomar som inte når upp till
målsättningen att bli behöriga till gymnasiet” (KF 2011.397.610)
Sammanfattning
Frågan har beretts i ”BUF-UF- gruppen” (samverkansgrupp för frågor
kring övergången grundskola-gymnasieskola). Bedömningen är att de
elever, som saknar eller riskerar att sakna behörighetsgivande
grundskolebetyg vid utgången av åk 9, på ett tydligare sätt än idag och i
god tid ska ges möjlighet att planera för 1-2 ytterligare skolår i
grundskolan, utifrån förändringar i skollagen, var och en utifrån sina
specifika behov.
Tanken är dock inte att skapa en ny permanent verksamhet eftersom
valet av skola bör vara en öppen fråga med olika möjligheter. Den
kunskap och de möjligheter vi talar om finns, som vi ser det, redan
etablerade - men inom ramen för olika skolor och verksamheter – och
inom både Barn och ungdomsförvaltningen och
Utbildningsförvaltningen (t.ex Kastanjeskolan, Resursskolan,
gymnasieskolans introduktionsprogram, supportskolan). Genom att
stärka och effektivisera den samlade beredskapen för att nå en bättre
uppföljning i det enskilda fallet. underlätta samverkan mellan skolor och
mellan skolor och andra verksamheter; både ta tillvara befintliga
resurser, kompetenser och erfarenheter och stimulera till att utveckla
nya, kan en förlängd grundskoleutbildning utformas med varierande
lösningar.
Tjänstemannaförslag
Mot bakgrund av föreliggande rapport föreslås barn- och
ungdomsnämnden besluta
att arbetsmodellen enligt rapporten implementeras till berörda inom
förvaltningen
att lägga till uppföljning av skolsituationen för samtliga elever i
målgruppen till de övriga kvalitetsmåtten i nämndens
verksamhetsplan.
att överlämna denna utredning till Kommunfullmäktige i samband med
fastställd tidplan för uppföljningar (april-augusti).
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Yrkanden
Chatarina Holmberg (S) lämnar ett tilläggsyrkande:
att barn- och ungdomsnämnden sänder en skrivelse till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att barn- och ungdomsnämnden får en utökad budget som
motsvarar 1,4 miljoner kronor på helår för att kunna genomföra ett tionde
skolår i enlighet med utredningen.
Ann-Louise Trulsson (KD) lämnar ett tilläggsyrkande:
att förtydliga möjligheten att fullfölja grundskolan på kortare tid än gängse
norm.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslagets tre att-satser
och finner att nämnden bifaller samtliga att-satser.
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs tilläggsyrkande och
finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Ann-Louise Trulssons tilläggsyrkande och
finner att nämnden bifaller yrkandet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att

arbetsmodellen enligt rapporten implementeras till berörda
inom förvaltningen.

2. att

lägga till uppföljning av skolsituationen för samtliga elever i
målgruppen till de övriga kvalitetsmåtten i nämndens
verksamhetsplan.

3. att

överlämna denna utredning till Kommunfullmäktige i samband
med fastställd tidplan för uppföljningar (april-augusti).

4. att

förtydliga möjligheten att fullfölja grundskolan på kortare tid än
gängse norm.

Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S),
Shirin Sahebjamee (S) och Eva Henningsson (S) reserverar sig till förmån
för eget yrkande.
___________
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M Persson
BUN.
S Ohlsson
M Dahl
Förskolechefer
Rektorer
Akten
§ 42
Pedagogisk lunch för pedagoger i förskola/skola
Bakgrund
Efter frågor från politiker i barn- och ungdomsnämnden har
förvaltningen fått i uppdrag att redovisa kostnaden för gratis
pedagogiska luncher för personalen i förskola och skola. Frågan om
pedagogerna ska betala eller hur mycket de ska betala för sina
pedagogiska måltider väcks då och då av pedagogerna, deras fackliga
organisationer eller av andra.
Att äta tillsammans med barn/elever är, när pedagogisk personal deltar,
en pedagogisk aktivitet i den dagliga verksamheten både i förskolan
och skolan.
I förskolan innebär måltiden t ex träning i turtagning och finmotorik samt
ett mycket bra tillfälle för samtal där antal, färger, former, smaker osv
blir en naturlig del. Vid måltiden är pedagogen en förebild och det är
därför viktigt att pedagogerna äter tillsammans med barnen och att de
äter av samma mat som barn gör.
Under måltiden behöver de yngsta barnen en hel del hjälp vilket innebär
att pedagogerna inte själva kan sitta och äta sin måltid utan
upprepande avbrott vilket ibland innebär att maten hinner bli kall och att
man inte alltid får möjlighet att äta klart.
Det finns idag en trend att fler och fler pedagoger inte äter med barnen
eller att de äter egen medhavd mat. De anledningar som nämns i detta
sammanhang är att man tycker att förskolans mat är för dyr i
förhållande till att man arbetar under måltiden (i några fall också matens
kvalitet) eller att man äter speciell kost.
Med hänvisning till ovan finns starka skäl att den pedagogiska lunchen
är kostnadsfri för pedagogerna. Detta förutsätter dock att ytterligare
resurser tillskjuts till förvaltningen, ekonomisk utrymme finns ej i
nuvarande resurstilldelning.
I skolan är lunch en del av elevernas utbildning och ett tillfälle för möte
mellan elever och vuxna. Innehållet i mötet kan handla både om att få
måltiden att fungera och ett tillfälle att skapa en relation. I de fall
pedagogerna behövs för att hjälpa eleverna med ätandet är det ett
pedagogiskt stöd. Behovet av pedagogiskt stöd varierar över tid och
mellan enheter.
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Antalet vuxna och pedagoger som äter lunch tillsammans med eleverna
varierar idag mellan olika enheter och över tid. I vilken omfattning
pedagogerna deltar för att skapa en välfungerande måltidssituation
bedöms på varje enhet.
Hur mycket den pedagogiska lunchen subventioneras varierar mellan
enheterna, subventionen utgör en del av kärnverksamhetens
(undervisningens) kostnader och dimensioneras utifrån elevernas
behov.
Att organisera för en fungerande lunch och pedagogers medverkan är
en av rektors uppgifter. Att göra den pedagogiska lunchen kostnadsfri
för pedagogerna och/eller reglera detta på ett sätt som ökar den fasta
kostnad på varje enhet skulle ytterligare minska rektors möjligheter att
göra prioriteringar utifrån hur verksamheten fungerar. Att ändå
genomföra ovanstående förutsätter att ytterligare resurser tillskjuts
förvaltningen då ekonomisk utrymme saknas i nuvarande
resurstilldelning.
Beräkning
Kostnaden för att alla pedagoger i förskola, grundsärskola och
årskurserna F-6(en pedagog per klass) äter gratis pedagogisk lunch
beräknas uppgå till 2-2,5 milj kronor per år. Genomförs detta endast i
verksamheterna förskola och grundsärskola beräknas kostnaderna
uppgå till 1,8-2 milj kronor per år med nuvarande portionspris (44,10 kr
exkl lokalkostnader).
Förvaltningen har enligt uppdrag redovisat förhållandet kring
pedagogiska måltider i förskola och skola samt en kalkylerad kostnad
för att införa fria pedagogiska måltider för personal i verksamheterna.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till denna redovisning föreslås barn- och
ungdomsnämnden besluta
att inte gå vidare med uppdraget att införa fria pedagogiska måltider i
förskola och skola.
Yrkanden
Christopher Larsson (SD) yrkar på en utredning kring hanteringen av
pedagogiska måltider. Att införa information kring grunderna på beslut
tagna av förskolechefer/rektorerna gällande pedagogiska effekten av
den pedagogiska måltiden, till vilken grad det är ekonomiskt försvarbart
att subventionera.
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Yrkande forts
Chatarina Holmberg (S) yrkar på återremiss för att kartlägga om antalet
pedagogiska luncher sjunker samt vad anledningen är till att inte delta i
pedagogisk lunch och vilka konsekvenser det innebär för barnen.
Belysa kostnaden för respektive förskola, grundsärskola, förskoleklass
samt åk 1-6 var för sig.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till Chatarina Holmbergs
återremiss.
Nicklas Platow (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Christopher Larsson (S) ställer sig bakom en återremiss
och tar samtidigt tillbaka sitt yrkande.
Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som röstar på
att ärendet ska avgöras idag röstar ja och den som röstar på återremiss
röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Emma
Stjernlöf (M), Eva Ottosson (M), Morgan Kullberg (M), Peter
Christensen (FP), Pernilla Persson (C) och Ann-Louise Trulsson (KD)
Följande röstar nej: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S),
Helene Gustafsson (S), Shirin Sahebjamee (S), Christopher Larsson (SD),
Åsa Gyberg Karlsson (V) och Eva Henningsson (S).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 7 nej-röster att
ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och finner att
nämnden beslutar enligt förslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att inte gå vidare med uppdraget att införa fria pedagogiska måltider i
förskola och skola.
Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S),
Shirin Sahebjamee (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) och Eva Henningsson (S)
reserverar sig mot beslutet.
___________
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BUN.2012.320.042

§ 43
Tertialbokslut april 2013
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljning per
den 30 april 2013.
Nettoanslag
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2013 uppgår till 1 017,1 Mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per den
30 april 2013 uppgår till 357,3 Mnkr, att jämföra med budgeterat utfall om
357,8 Mnkr, således en positiv avvikelse mot budget med 0,5 Mnkr.
Personalnyckeltal
Uppföljning av personalnyckeltalen för perioden 1 december 2012 till den
31 mars 2013 är utskickat.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden
besluta
att tertialbokslut per den 30 april 2013 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen och revisionen.
Yrkanden
Chatarina Holmberg (S) lämnar tre tilläggsattsatser:
1. att ”risken för att följsamheten mot budget kommer försämras” belyses
ytterligare genom att konsekvenserna av de åtgärder som föreslås alt
genomförs i de olika skolområdena på förskolor och skolor redovisas vid
nästa arbetsutskott och barn- och ungdomsnämnd. Det bör också framgå
om dessa åtgärder är i enlighet med Barnkonventionen och följer
skollagens intentioner.
2. att förvaltningen får i uppdrag att till nästa arbetsutskott och barn- och
ungdomsnämnd kontrollera om det finns rättsfall som utfallit med vite eller
andra åtgärder gällande stöd till barn med särskilda behov samt en
riskanalys för våra verksamheter i förhållande till skollagen.
3. att en redovisning i form av en tabell tas fram som redogör för alla olika
faktorer i skolöverenskommelsen. I den redovisningen ska framgå typ av
åtgärd, när den ska genomföras och vad som krävs för att den ska kunna
genomföras samt beräknade kostnader för åtgärden. Denna redovisning
bör redogöras för vid varje sammanträde fram till dess att skolöverenskommelsen är genomförd eller upphör att gälla.
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Yrkande forts
Nicklas Platow (M) yrkar bifall till Chatarina Holmbergs samtliga tre tilläggsattsatser.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och finner att
nämnden beslutar enligt förslaget.
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs tre tilläggssatser och
finner att nämnden antar samtliga tillägg.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att tertialbokslut per den 30 april 2013 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen och revisionen.
2. att ”risken för att följsamheten mot budget kommer försämras” belyses
ytterligare genom att konsekvenserna av de åtgärder som föreslås alt
genomförs i de olika skolområdena på förskolor och skolor redovisas
vid nästa arbetsutskott och barn- och ungdomsnämnd. Det bör också
framgå om dessa åtgärder är i enlighet med Barnkonventionen och
följer skollagens intentioner.
3. att förvaltningen får i uppdrag att till nästa arbetsutskott och barn- och
ungdomsnämnd kontrollera om det finns rättsfall som utfallit med vite
eller andra åtgärder gällande stöd till barn med särskilda behov samt
en riskanalys för våra verksamheter i förhållande till skollagen.
4. att en redovisning i form av en tabell tas fram som redogör för alla olika
faktorer i skolöverenskommelsen. I den redovisningen ska framgå typ
av åtgärd, när den ska genomföras och vad som krävs för att den ska
kunna genomföras samt beräknade kostnader för åtgärden. Denna
redovisning bör redogöras för vid varje sammanträde fram till dess att
skolöverenskommelsen är genomförd eller upphör att gälla.
___________
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BUN.2013.16.002

§ 44
Delegationsärenden
Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
delegat

Protokoll från
centrala samv gr
130416

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
Yttrande till
2013.128S.043 Förvaltningsrätten
Mål nr: 1487-13
Vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomsnämnden
Jan-Olof Petersson

BUN
2013.197.043

Barn- och ungdomsnämnden
Jan-Olof Petersson

Yttrande till
Kammarrätten
Mål nr: 118-12213

ang resning
BUN
2013.99.623

Beslut gällande
skolskjuts,
Strömsbergs
friskola

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2013.99.623

Beslut gällande
skolskjuts,
Strömbergs
friskola

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
Beslut gällande
2013.116+117. skolskjuts,
623
Strömbergs
friskola

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2013.127.623

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

Beslut gällande
skolskjuts,
Strömbergs
friskola
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
delegat

BUN
2013.161.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2013.167.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2013.170.623

Beslut gällande
skolskjuts Lyckeåborg

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2013.184.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2013.184.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2013.186.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
2013.191.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Claes-Urban Persson

BUN
Dispens från
2013.189S.606 gällande regler
och föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN
Dispens från
2013.195S.606 gällande regler
och föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN
Dispens från
2013.235S.606 gällande regler
och föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN
Beslut om
2013.128S.043 vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
Delegat

BUN
Beslut om
2012.137S.043 vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
Beslut om
2013.159S.043 vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN3
Uppsägning av
2013.124S.606 plats i förskola

Lyckeby skolområde
Lena Dehlin

BUN3
Uppsägning av
2013.125S.606 plats i förskola

Lyckeby skolområde
Lena Dehlin

BUN4
2013.66S.606

Uppsägning av
plats i förskola

Jämjö skolområde
Carina Bärlund

BUN5
2013.75S.606

Uppsägning av
plats i fritidshem

Rödeby skolområde
Kjell Prahl

BUN5
2013.76S.606

Uppsägning av
plats i fritidshem

Rödeby skolområde
Kjell Prahl

BUN5
2013.77S.606

Uppsägning av
plats i fritidshem

Rödeby skolområde
Kjell Prahl

BUN5
2013.78S.606

Uppsägning av
plats i förskola

Rödeby skolområde
Karina Karlsson

BUN5
Uppsägning av
2013.171S.606 plats i förskola

Rödeby skolområde
Karina Karlsson

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och
delegationsärendena.
Besluten finns på barn- och ungdomsnämndens kansli.
_____________
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§ 45
Meddelanden
a)

Kommunfullmäktige § 43 BUN.2011.432.102
Avsägelser av kommunala uppdrag

b)

Kommunfullmäktige § 44 BUN. 2010.432.102
Kommunala val

c)

Kommunfullmäktige § 48 BUN.2012.39.041
Uppföljning per den 28 februari 2013 för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter

d)

Kommunfullmäktige § 52 BUN.2013.196.004
Balansförteckning över obesvarade motioner
och medborgarförslag den 1 mars 2013

e)

KS AU § 41

BUN.2011.508.042
Bokslutsberedning 2012

f)

KS AU § 66

BUN.2013.198.041
Budget 2014 och plan 2015-2016

g)

Förvaltningsrätten i Växjö BUN.2010.508.041
Underrättelse – JB Grundskola AB angående
tillämpning av skollagen

h)

Till Skolverket

BUN.2013.188.047
Ansökan om statsbidrag för nattis
(juli – december 2013)

i)

Strålskyddsstiftelsen

Information om hälsorisker med trådlösa
datornätverk.

j)

Föräldrarådet vid
Jämjö förskolor

BUN.2013.176.609
Skrivelse med föräldrarnas synpunkter
kring verksamhet, konsekvenser av
politiska beslut och gruppstorlekar vid
Jämjö förskolor samt svar.
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k)

Boende i kv Kakelugnen BUN.2013.14.004
Skrivelse med synpunkter på musikspelande
på Kajutans förskola samt svar från förskolechef

l)

Förälder i
Rödebyområdet

BUN.2013.7.004
Skrivelse med synpunkter på budgeten
för skolorna Fridlevstad/Tving.

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
____________
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§ 46
Kurser och konferenser
Skolriksdagen
Tio politiker besökte Skolriksdagen i Stockholm den 6-7 maj.
En kort rapport kommer att lämnas på barn- och ungdomsnämnden den
26 juni.
Verksamhetsbesök
De ledamöter som gjorde besök i verksamheten den 24 maj lämnar en
kort redovisning på nämnden den 26 juni.
___________
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§ 47
Övrigt
Ny ersättare – Charlotta Antman (SD)
Ordförande hälsar Charlotta Antman (SD) välkommen till nämnden som
ersättare för Sverigedemokraterna.
Avgiftsfri skola
Helene Gustafsson (S) har fått frågan om skolan får uppmana föräldrarna att
skicka med barnen en frukt till skolan varje dag.
Förvaltningen återkommer med svar på junisammanträdet.
Frånvaro förskola/skola
Pernilla Persson (C) ställer frågor om frånvaro i förskola/skola.
Förvaltningen svarar.
Kreativumpriset
Solvig Ohlsson, verksamhetschef för förskola, meddelar att det i denna stund
är prisutdelning på Verkö förskola, avdelning Tora.
Årets Kreativumpris gick till avdelning Tora på Verkö förskola. Personalen
belönas för sitt inspirerande arbetssätt inom naturvetenskap och teknik.
___________

26 juni 2013
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 26 juni 2013
§ 48 Aktuell information
- Redovisning av lokalfrågor, åtgärder, tidplan och effekter av
Skolöverenskommelsen
- Riskanalys - skollagen
- Kända rättsfall avseende särskilt stöd
- Betyg läsåret 2012/2013
- Summering av Workshop ”BU”
§ 49 Budgetuppföljning maj 2013
§ 50 Resursfördelningsprincip för nyanlända skolelever
§ 51 Yttrande över Cykelstrategi 2030
§ 52 Hyresjustering Rosenholm - utgår
§ 53 Hyresjustering Tullskolan – Fyren
§ 54 Hyresjustering Wämöskolan/Palanderska gården – utgår
§ 55 Förnyad ansökan om förhöjt lokalbidrag vid nyetablering –
Karlskrona Språkfriskola AB
§ 56 Delegationsärenden
§ 57 Meddelanden
§ 58 Kurser och konferenser
§ 59 Övrigt

26 juni 2013

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 26 juni 2013 kl 08.30 – 12.55
Ajournering för gruppmöte kl. 11.15-12.00

Beslutande ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Jan-Olof Petersson (FP)
Chatarina Holmberg (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Eva Ottosson (M)
Morgan Kullberg (M)
Christopher Larsson (SD)
Pernilla Persson (C)
Ann-Louise Trulsson (KD)

t o m kl. 12.40 § 55 beslutsammanträdet

fr o m kl. 08.55 § 49 föredragningen

Tjänstgörande ersättare Martin Hedenmo (S) kl. 08.50 - 12.00 föredragningen
Eva Henningsson (S)
Emina Cejvan (M)
t o m kl. 12.50 § 58 beslutsammanträdet
Martin Abramsson (M)
Charlotta Antman (SD) § 48 föredragningen
Närvarande ersättare

Charlotta Antman (SD)

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem
Mats Fredh, lokalsamordnare
Gunilla Ingestad, kvalitetscontroller § 48
Camilla Erlandsson, kommunikatör § 48
Eva Karlsson, nämndsekreterare

fr o m 49 föredragningen

2

26 juni 2013

Utses att justera

Eva Ottosson (M)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli onsdagen
den 3 juli 2013

3

Justerade paragrafer §§ 48-59
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 26 juni 2013
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 4 juli 2013.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

26 juni 2013

4

§ 48
Aktuell information
1. Redovisning av lokalfrågor, åtgärder, tidplan och effekter av
Skolöverenskommelsen
Lokalsamordnare Mats Fredh redovisar vilka åtgärder som gjorts
med hänvisning till skolöverenskommelsen samt tidplan och
effekter.
_________
2. Riskanalys - skollagen
Kvalitetschef Anja Eklund redovisar en riskanalys kopplad till hur
förvaltningen följer skollagen.
__________
3. Kända rättsfall avseende särskilt stöd
Kvalitetschef Anja Eklund redovisar rättsfall avseende särskilt stöd.
Fåtal ärenden finns. Skolinspektionens påpekande gäller oftast
formalia. Huvudmannen har god chans att rätta till påpekanden.
__________
4. Betyg läsåret 2012/2013
Kvalitetscontroller Gunilla Ingestad redovisar en första betygssammanställning för de kommunala skolorna för läsåret 2012/2013.
Gunilla återkommer till hösten med en utförligare redovisning då även
resultatet efter sommarskolan redovisas.
Nämndens ledamöter tackar för en bra redovisning.
__________
5. Summering av Workshop ”BU”
En summering av Workshop ”BU”, som ägde rum i februari, är nu
klar.
Kommunikatör Camilla Erlandsson ger en sammanfattning och
förvaltningschef Maria Persson redovisar hur man kan arbeta
vidare.
Ordförande Jan-Olof Petersson (FP) har gett förvaltningen i
uppdrag att se över nämndens reglemente. Detta är ett av flera
verktyg som skapar tydlighet.
Emma Stjernlöf (M) föreslår att man inför kontaktpolitiker igen i
någon form.
Ny träff med chefsgrupp och politiker planeras till oktober 2013.
___________
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§ 49
Budgetuppföljning maj 2013
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljning per
den 31 maj 2013.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2013 uppgår till 1 019,7 Mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per den
31 maj 2013 uppgår till 453,0 Mnkr, att jämföra med budgeterat utfall om 452,9
Mnkr, således en negativ avvikelse mot budget med 0,1 Mnkr.
Prognos för 2013 -1,0 Mnkr
Avvikelse mot budget per den 31 december 2013 beräknas till -1,0 Mnkr.
Prognosen är försämrad med 1 Mnkr till följd av att kostnadsreducerade
åtgärder på Fridlevstad/Tvings skola inte kommer att genomföras.
Åtgärder för att anpassa verksamheten till nämndens ekonomiska ram
Förvaltningen föreslår inga särskilda åtgärder med anledning av aktuell
prognos som en negativ avvikelse mot budget vid årets slut om 1 Mnkr.
Samtliga chefer som riskerar att gå med underskott vid årets slut har fått i
uppdrag att göra anpassningar i sin verksamhet för att reducera sina
kostnader.
Investeringsredovisning
Bedömningen är att hela investeringsbudgeten för 2013, 4,5 Mnkr samt
kvarstående överförda medel från 2012 0,9 Mnkr, kommer att förbrukas.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att budgetuppföljningen per den 31 maj 2013 godkänns
2. att rektorn för Fridlevstad/Tvings skolor inte behöver vidta åtgärder
för att reducera verksamhetens kostnader.
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Yrkande
Chatarina Holmberg (S) lämnar tre tilläggsattsatser, att:
1. Konsekvenserna av att besparingarna med anledning av
Skolöverenskommelsen på 8 miljoner kronor 2013 och 16 miljoner
kronor 2014 inte kommer att genomföras redovisas vid nästa
sammanträde.
2. Beslut vid senaste sammanträdet ärende § 43 Tertialbokslut punkt 2
verkställs till nästa sammanträde, att ”risken för att följsamheten mot
budget kommer försämras” belyses ytterligare genom att konsekvenserna
av de åtgärder som föreslås alt genomförs i de olika skolområdena på
förskolor och skolor redovisas vid nästa arbetsutskott och barn- och
ungdomsnämnd. Det bör också framgå om dessa åtgärder är i enlighet
med Barnkonventionen och följer skollagens intentioner.
3. Kostnaderna för investeringar är större än beräknat i samband med
Skolöverenskommelsen och vi vill tillskriva kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att skolöverenskommelsen inte kommer att
kunna genomföras fullt ut förrän tidigast 2020 med nuvarande
budgetram.
Christopher Larsson (SD) lämnar en tilläggsattsats:
”Vi ser att kostnaderna för skadegörelse har skjutit i höjden och med
tanke på vårt prognostiserade underskott på 1 Mkr föreslår vi:
att skolorna ges i uppdrag att jobba hårdare med dessa frågor för att
återföra dessa totalt onödiga utgifter till den pedagogiska
verksamheten.”
Emma Stjernlöf (M) och Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar avslag på
Christopher Larssons tilläggsattsats.
Chatarina Holmberg (S), Roland Andreasson (S), Helene Gustafsson
(S) samt Eva Henningsson (S) yrkar avslag på Christopher Larssons
tilläggsattsats eftersom budgeten för skadegörelse inte finns hos barnoch ungdomsnämnden utan hos tekniska nämnden.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslagen och finner att
barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt attsats 1 och 2.
Ordförande ställer proposition i tur och ordning på Chatarina Holmbergs
tilläggsattsatser och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller
samtliga tilläggsyrkanden.
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Propositionsordning forts
Ordförande ställer proposition på Christopher Larssons tilläggsattsats
och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller
Christopher Larssons tilläggsyrkande röstar ja och den som avslår den
samma röstar nej.
Följande röstar ja: Christopher Larsson (SD)
Fölande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Chatarina Holmberg (S),
Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S), Eva Henningsson (S),
Emma Stjernlöf (M), Eva Ottosson (M), Morgan Kullberg (M), Emina
Cejvan (M), Martin Abramsson (M), Pernilla Persson (C), Ann-Louise
Trulsson (KD).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 1 ja-röst och 12 nej-röster
att avslå Christopher Larssons tilläggsyrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att budgetuppföljningen per den 31 maj 2013 godkänns
2. att rektorn för Fridlevstad/Tvings skolor inte behöver vidta åtgärder
för att reducera verksamhetens kostnader.
3. att konsekvenserna av att besparingarna med anledning av
Skolöverenskommelsen på 8 miljoner kronor 2013 och
16 miljoner kronor 2014 inte kommer att genomföras redovisas
vid nästa sammanträde.
4. att beslut vid senaste sammanträdet ärende § 43 Tertialbokslut
punkt 2 verkställs till nästa sammanträde.
5. att kostnaderna för investeringar är större än beräknat i samband
med Skolöverenskommelsen och vi vill tillskriva
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att
skolöverenskommelsen inte kommer att kunna genomföras fullt
ut förrän tidigast 2020 med nuvarande budgetram.
Christopher Larsson (SD) deltar ej i beslutet attsats 3-5.
___________
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§ 50
Resursfördelningsprincip för nyanlända skolelever
Bakgrund
Nämnden fattade i samband med verksamhetsplan och internbudget
för 2013 beslut om ändrade principer för beräkning av tilläggsbelopp,
det som tidigare benämndes ”Salsa”. Förändringen bestod dels av
förändrad modell för beräkning av tilläggsbeloppen (Sweco
modellen) dels att budgeten för tilläggsbelopp utökades. Kort
beskrivet tar den här modellen – liksom SALSA – hänsyn till
socioekonomiska faktorer i elevernas bakgrund men utifrån fler
parametrar, som tillsammans med inräkning av elevernas
måluppfyllelse i modellen ger en stor träffsäkerhet i fördelningen av
resurser till elever och skolor. Förändringar kommer att slå igenom
först under ht 2013.
I den nya modellen för beräkning av tilläggsbelopp inkluderas även
nyanlända elever, vilket innebär att det från ht 2013 inte finns en
särskild budget för nyanlända utan de ingår beräkningsunderlaget
enligt Sweco modellen.
Behov av extra stöd för nyanlända
Beräkningarna av tilläggsbelopp för kommande år utgår från det
registrerade elevantal som fanns per oktober 2012. Per maj 2013
kan vi konstatera att det finns ca 50 fler elever som betecknas som
nyanlända jämfört när beräkningen för tilläggsbelopp gjordes i
oktober 2012.
Detta medför att det för dessa 50 elever inte kommer utgå någon
extra ersättningen utöver sedvanligt elevbidrag samtidigt som
berörda skolor måste hålla en viss beredskap för att möta
fluktuationer i elevantalet som uppstår i verksamheten.
Det är inte den förändrade resursfördelningsmodellen som är orsak
till den uppkomna situationen utan den oförutsägbara kraftiga
fluktuationen i antal nyanlända elever. Inför kommande år torde detta
problem lättare hanteras om fortsatt omfördelning sker från
grundbidrag till potten för tilläggsbelopp.
Förvaltningen föreslår därför att för ht 2013 ett extra bidrag för
nyanlända utgår för den ökning av elevantalet avseende nyanlända
för ht 2013 jämfört med beräkningsunderlaget från oktober 2012.

26 juni 2013

forts § 38
Ersättningen föreslås utgå med 2 500 kr per elev och månad. Det
skulle utifrån aktuellt elevantal nyanlända innebära en omfördelning
av resurser motsvarande (50 elever*2500 kr *6 månader) 750 000
kronor.
Barn- och ungdomsförvaltningen har ansökt om ”Bidrag för ökad
undervisningstid för nyanlända elever” från Skolverket. Bidraget
avser elever i årskurs 6-9. Ansökningen innebär att man deltar i en
försöksverksamhet.
Beslut om deltagande och bidrag fattas tidigast den 1 juli 2013.
Tjänstemannaförslag
Barn och Ungdomsnämnden föreslås besluta
att från nämndens reserv ianspråkta medel för att ge extra stöd för
nyanlända under ht 2013 med 2 500 kr per månad/elev dock
maximalt 1,0 Mnkr
att förvaltningen får i uppdrag att fördela ut bidraget mellan berörda
skolor.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
Christopher Larsson (SD) reserverar sig.
__________
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Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
M Fredh
Akten

10

BUN.2013.206.510

.

§ 51
Yttrande över cykelstrategi 2030
Lokalsamordnare Mats Fredh redogör för ärendet.
Bakgrund
Karlskrona kommun gav Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvar att ta fram en cykelstrategi i samband med
antagandet av kommunens energi- och klimatprogram 2011.
Arbetet med att ta fram cykelstrategin har letts av en styrgrupp, bestående av
ledamöter från Tekniska nämndens trafikutskott. Förslaget till cykelstrategi
har tagits fram av en arbetsgrupp, bestående av åtta ledamöter, som
representerar olika förvaltningar. Barn- och Ungdomsförvaltningen har inte
ingått i arbetsgruppen.
Rapporten har den 15 maj 2013 skickats ut på remiss till berörda
instanser.
Remissyttranden emotses senast den 15 augusti 2013, till tekniska
förvaltningen.
Utgångspunkt och innehåll
Utifrån ett stort antal strategier, måldokument och policies, ges riktlinjer för
att ge Cykelstrategi 2030 möjlighet att stärka cykeln som transportmedel,
och att främja vardagscykling till skola, arbete och fritidsaktiviteter.
Ett antal effektmål samt ett handlingsprogram för perioden 2014 – 2016
anges, samt konkretisering av nödvändiga åtgärder, mål, kostnader och
utförande under perioden fram till 2030.
Förslag för yttrande
Cykelstrategin 2030 berör i sitt förslag, skolan och elevernas cykelvanor,
endast i mycket allmänna formuleringar. Skolans, föräldrarnas och elevernas
roll bör lyftas fram på ett tydligare sätt, för att kunna säkra ett större
genomslag av Cykelstrategin i Karlskrona kommun. Genom barnens
agerande kan föräldrarnas attityd påverkas och därmed ge bredare effekter.
Förslaget beskriver ambitionen med att utveckla hela Karlskrona kommun
som en cykelkommun och en bättre kommun att vara i, men beskriver
huvudsakligen ut åtgärder som är kopplade mot stadens centrum. Skolor,
förskolor och trafikmiljöer kopplade till dessa, finns över hela Karlskrona
kommun.
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Skolelever från årskurs 4 eller 5 och uppåt i grundskolan, och föräldrar till
barn i förskolan, tar sig dagligen till och från skolan och förskolan med cykel,
där det är möjligt och säkert. Genom olika insatser kan och behöver
cykelvägarna till och från skolorna, säkerställas genom analyser och insatser
för att ännu flera elever och föräldrar med barn, skall kunna använda cykeln
som ett säkert och tryggt fordon.
Vi vet att, där föräldrar känner att deras barns skolväg inte är tillräckligt
säker, barnen ofta får skjuts med bil till och från skolan. Detta medför då,
där trafiksituationen är otillfredsställande, situationer som kan ge upphov
till tillbud eller olyckor. Detta sker under en mycket begränsad tidsperiod
på morgonen, då många har bråttom och kanske brister i uppmärksamhet,
samtidigt som många rör sig i trafiken. Detta ställer väldigt höga krav på
trafikmiljön runt våra skolor och förskolor. Det är viktigt att man planerar
den så, att cyklister och bilister korsar varandras väg, så litet som möjligt.
Ur säkerhetsaspekt är det därför också viktigt att separera cykelvägar från
övrig trafik och om möjligt också enkelrikta cykeltrafiken. Detta då det på
senare tid redovisats forskningsresultat, som visar att olycksrisken ökar
markant på cykelbanor med dubbelriktad trafik.
Dessa kritiska miljöer måste på ett tydligare sätt identifieras och lösningar
lyftas fram i Cykelstrategi 2030.
Tjänstemannaförslag
Barn- och Ungdomsförvaltningen föreslås besluta
att avge ovan angivet förslag till yttrande, som remissvar på
Cykelstrategi 2030 för Karlskrona kommun.
Yrkanden
Christopher Larsson (SD) lämnar ett ändringsyrkande:
att vi ändrar 3:e stycket där det står ”skolelever från årskurs 4 eller 5 och
uppåt” till: skolelever från årskurs 3 eller 4 och uppåt.
och ett tilläggs-yrkande:
att vi ger skolorna i uppdrag att ytterligare stärka sin cykel och
trafikutbildning så att den även omfattar åk 2 och 3 inom befintlig budget.
Emma Stjernlöf (M), Ann-Louise Trulsson (KD) samt Roland Andréasson
(S) yrkar avslag på Christopher Larssons båda yrkanden.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Christopher Larssons ändringsyrkande
och finner att nämnden avslår yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Christopher Larssons tilläggsyrkande
och finner att nämnden avslår yrkandet.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att avge ovan angivet förslag till yttrande, som remissvar på
Cykelstrategi 2030 för Karlskrona kommun.
__________
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Hyresjustering Rosenholmskolan
Ärendet utgår.
_________
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Tekniska förvaltningen
M Fredh
M Dahl
Berörd förskolechef/rektor
Akten
§ 53
Hyresjustering Tullskolan – Fyren
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Inledning
Tullskolan togs åter i bruk, efter renoveringen, i samband med
semesterperioden 2012 och återinvigdes i samband med
läsårsstarten 2012/2013. Elevtillströmning var konstant under våren
och sommaren 2012 och det totala elevantalet ökade.
Bakgrund
Tullskolans upptagningsområde ligger centralt, i ett område där en
kraftig utveckling sker, i form av nybyggnation. I området finns också
stor konkurrens ifrån fristående skolformer. I och med
återinvigningen av Tullskolan visade Karlskrona kommun sin
ambition att även erbjuda en stark kommunal skolenhet i området.
Det medför att allt fler elever söker sig till Tullskolan, både till
förskoleklasser och befintliga klasser.
Elevprognos
Det totala elevantalet för skolan växer med 8-10 elever i befintliga
klasser, samt med ytterligare 15 -20 elever i förskoleklass. Därtill
kommer årskurs 6 att gå kvar på Tullskolan under läsåret 2013/2014.
Lokalanpassningar / Investeringsbehov
I och med att skolan renoverades och återinvigdes inför förra läsåret,
kunde de elever som haft sin undervisning på andra skolor under
byggtiden, åter få sin undervisning på Tullskolan.
Lokalerna har utnyttjats fullt ut och vissa anpassningar fick göras
redan inför det första läsåret i de nya lokalerna.
De lokalanpassningar som planeras inför kommande läsår, syftar till
att flytta fritidshemmet från skolans huvudbyggnad, till annexet
Fyren, som ligger på skoltomten, alldeles intill skolan.
Detta för att elevökningen i förskoleklass behöver ytterligare lokalyta i
anslutning till de andra lokalytorna för förskoleklassen. För att kunna
tillskapa ett klassrum för eleverna i årskurs 6, kommer ett rum, där
man nu haft estetisk verksamhet, att tas i anspråk.
Ekonomi / investerings- och hyreskostnad
Lokalförändringen innebär att plan 1 i Fyren kommer att förhyras, för
fritidshemmets behov. Detta våningsplan tjänade som
evakueringsförråd under Tullskolans renovering. Därför behövs ett
underhåll göras, med nya ytskikt på väggarna och golv i vissa rum
och renovering av köksdel.
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En del av de underhållsåtgärder som skall göras, innebär en
tidigareläggning av underhåll. För detta underhåll belastas BUN med
en
kostnad av 58 415 kr. För denna önskade tidigareläggning av
underhållet utgår en direkt kostnad, då det inte är en investering.
Därtill kommer investeringsbehov för akustiktak och ventilation.
Denna investeringskostnad tas ur ospecificerade anslag för BUF
2013, som förvaltas av fastighetschefen och som innebär en
hyresökning av Tullskolan. Kostnadsfördelningen blir enligt tabellerna
nedan:
Åtgärder underhåll Fyren
Ytskikt
Kostnad tidigareläggning BUF
Kostnad TF
Underhåll kök m.m.
Summa underhåll Fyren
Investering av ventilation, akustiktak
m.m.
Budget
Hyresökning
Hyresnivå
Yta Fyren
Årshyra Fyren

58 415 kr
95 070 kr
100 000 kr
253 484 kr

280 000 kr
1 049 kr/ kvm
200 kvm
209 800 kr / år

Processbeskrivning
Underhåll och nödvändiga investeringar enlig ovan, utförs genom
beställning hos fastighetsavdelningen. Eftersom skolan inte kan
fullgöra sitt uppdrag om redovisade insatser inte utförs och
planeringen är långt framskriden, är det viktigt att ett positivt beslut
fattas nu.
Tjänstemannaförslag
Barn- och Ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att godkänna hyresökningen och kostnadsfördelningen enligt ovan
angiven sammanställning,
2. att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att tillse att ovan nämnda
underhålls- och investeringsbehov för Fyrens plan 1 utförs innan
höstterminens början 2013.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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§ 54
Hyresjustering Wämöskolan/Palanderska gården
Ärendet utgår.
___________
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§ 55
Förnyad ansökan om förhöjt lokalbidrag vid nyetablering –
Karlskrona Språkfriskola AB
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Bakgrund
Karlskrona språkfriskola har inlett etablering av verksamhet med åk F –
2 i Bastasjö; för att fortsätta upp till åk 6 krävs en utökning av lokaler,
det är för denna nybyggnation som de ansöker om förhöjt lokalbidrag.
Karlskrona språkfriskola åberopar i sin ansökan ”Regler för förhöjt
lokalbidrag” (beslut BUN 24 oktober 2012). Reglerna anger att
nämnden ska pröva behovet av ny/utökad verksamhet samt avgöra om
det ansökta förhöjda lokalbidraget kan anses skäligt utifrån rådande
förhållanden; nämnden lutar sig därvidlag mot lagtexten i
skolförordningen (14 kap 6 §):
Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i stället
högst motsvara den enskilda huvudmannens faktiska kostnader om
dessa är skäliga. Vid skälighetsprövningen ska intresset av att
utbildning eller annan pedagogisk verksamhet med enskild huvudman
kan etableras beaktas.
Nämnden har i tidigare ansökan gett avslag. I den förnyade ansökan
anförs skäl till varför en förnyad ansökan ska prövas av nämnden. Här
anförs förvaltningens svar och ställningstagande:
Behovet av en skola i Bastasjöområdet finns idag och de närmaste åren
framöver; årskullar fyller Spandelstorpsskolan och alternativa lösningar
(skolskjuts inom Lyckeby skolområde) skulle sannolikt skapa stor oro
hos föräldrar och barn i området. Det är svårt att idag förutse behov av
skola några år framöver; det hänger samman med
befolkningsutveckling/struktur i såväl Bastasjö som Hässlegården och
nybyggnation i Mölletorp och Västra gärde.
Kostnaden, den summa (3 543 667 kr per 5 år) som anges i ansökan
om det förhöjda lokalbidraget, har halverats jämfört med tidigare
ansökan. Med hänsyn till att det idag finns behov av skola och att
alternativ till Spandelstorpsskolan är svårmotiverade, samt risken att
nämnden måste investera i en kommunal skola i området inom några
år, gör sammantaget att kostnaden måste anses som skälig.
Därmed är det förvaltningens förslag att nämnden bifaller ansökan.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår
att barn- och ungdomsnämnden beviljar ansökan om förhöjt lokalbidrag
till Karlskrona språkfriskola AB
Yrkanden
Emma Stjernlöf (M) och Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S)
samt Eva Henningsson (S) yrkar avslag med hänvisning till att hemskola ska
erbjudas i kommunal regi.
Pernilla Person (C) yrkar på ett tillägg till förvaltningens att-sats.
att barn- och ungdomsnämnden beviljar ansökan om förhöjt lokalbidrag
till Karlskrona språkfriskola AB. Maximalt förhöjt lokalbidrag är
3 543 667 kr på fem år.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall mot avslag och finner att
nämnden bifaller tjänstemannaförslaget.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller
förvaltningens förslag röstar ja och den som avslår den samma röstar
nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Emma Stjernlöf (M),
Eva Ottosson (M), Morgan Kullberg (M), Emina Cejvan (M), Martin
Abramsson (M), Pernilla Persson (C), Ann-Louise Trulsson (KD).
Följande röstar nej: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S),
Helene Gustafsson (S), Eva Henningsson (S) samt Christopher Larsson
(SD).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röst och 5 nej-röster att
bifalla tjänstemannaförslaget.
Ordförande ställer proposition på Pernilla Perssons tilläggsyrkande och finner
att nämnden bifaller förslaget.
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forts § 55
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att barn- och ungdomsnämnden beviljar ansökan om förhöjt lokalbidrag
till Karlskrona språkfriskola AB
att maximalt förhöjt lokalbidrag är 3 543 667 kr på fem år.
Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson
(S), Eva Henningsson (S) deltar inte i beslutet.
___________

26 juni 2013
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BUN.2013.216.002

§ 56
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
Dnr

Ärendemening
Protokoll från centrala
samv gr 130521

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret
Förvaltningschef Maria Persson

BUN
2013.250.617

Organisationsstruktur inom
förvaltningen Solbackaskolan

Barn- och ungdomskontoret
Förvaltningschef
Maria Persson

BUN
2013.155.046

Beviljande/avslag av
medel ur fonder Karlskrona skolväsendes samfond 2 st

Barn- och ungdomskontoret
Kvalitetschef
Anja Eklund

BUN
2013.234S.606

Beslut om uppskjuten skolstart

Barn- och ungdomskontoret
Verksamhetschef för skola
och fritidshem Mats Dahl

BUN
2013.211.623

Beslut gällande
skolskjuts - växelvis
boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.212.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.217S.043

Beslut om
vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Kvalitetscontroller
Anita Ottosson

BUN4
2013.104S.606

Uppsägning av plats i
förskola (2 barn)

Jämjö skolområde
Förskolechef Linda Kock

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och
delegationsärendena.
Besluten finns på barn- och ungdomsnämndens kansli.
_____________
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§ 57
Meddelanden
a) Kommunfullmäktige § 65

BUN.2011.220.042
Revisionsberättelse år 2012 och beslut om
Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, barnoch ungdomsnämnden, kulturnämnden,
idrotts- och fritidsnämnden, miljö- och
byggnadsnämnden, tekniska nämnden,
utbildningsnämnden, valnämnden, överförmyndarnämnden och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ

b) Kommunfullmäktige § 69

BUN. 2011.220.042
Årsredovisning för år 2012 Karlskrona kommun

c) Kommunfullmäktige § 73

BUN.2013.231.006
Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande
av budget och plan 2014-2016

d) Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2012.320.042
Beslut – Laglighetsprövning enligt KL: fråga
om avvisning

e) Till Skolverket

BUN.2013.207.047
Ansökan om bidrag för ökad undervisningstid
för nyanlända elever

f) Skolverket

BUN.2013.162.047
Beslutsmeddelande om statsbidrag för
karriärtjänster bidragsåret 2013

g) Skolverket

BUN.2013.129.047
Beslutsmeddelande gällande utvecklingsmedel för entreprenörskap i skolan

h) Skolverket

BUN.2013.188.047
Beslutsmeddelande om statsbidrag för
omsorg på obekväm tid 2013

i) Skolinspektionen

BUN.2012.53.631
Beslut: Etableringskontroll av den fristående
grundskolan Strömsbergs friskola i
Karlskrona kommun
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j) Skolinspektionen
Barn- och elevombudet

BUN.2013.26S.606
Begäran om yttrande i ärende om skolsituationen för elev vid Rosenfeldtskolan
i Karlskrona kommun

k) Taxiägare

BUN.2013.14.004
Skrivelse gällande körförbud på en bil

l) Skolinspektionen
föräldrar Fridlevstad/Tving
m fl

BUN.2013.7.004
BUN.2013.236.606
BUN.2013.242.611
Korrespondens gällande Fridlevstad skola
och Tvings skola

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
____________
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§ 58
Kurser och konferenser
Inga nya kurser eller konferenser.
Ny träff mellan chefsgruppen och politiker kommer att genomföras
under hösten.
Redovisning från Skolriksdagen
Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Emina Cejvan (M),
Christopher Larsson (SD) samt Jan-Olof Petersson (FP) redovisar sina
upplevelser från Skolriksdagen den 6-7 maj 2013.
I övrigt hänvisar alla som var med till förvaltningschef Maria Perssons
fantastiska summering från dessa givande dagar i Stockholm.
Redovisning av verksamhetsbesök den 24 april
Helene Gustafsson (S), Pernilla Persson (C) samt Christopher Larsson (SD)
delar med sig av sina erfarenheter från verksamhetsbesöken.
_________
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§ 59
Övrigt
Nytt sammanträdesdatum för barn- och ungdomsnämnden i november
Chatarina Holmberg (S) uppmärksammar nämndens ledamöter på att
sammanträdet i november krockar med kommunfullmäktiges budgetsammanträde. Förslag på ny sammanträdestid för barn- och
ungdomsnämnden är 27 november 2013.
Studie- och yrkesvägledningsorganisationen
Chatarina Holmberg (S) undrar hur det går med överflyttningen av
studie- och yrkesvägledningen till utbildningsförvaltningen.
Tommy Rönneholm från utbildningsförvaltningen föreslås komma till
nämndens sammanträde i september för att redovisa hur det går med
förändringen.
Sommarhälsning
Ordförande önskar ledamöter och tjänstemän en trevlig sommar.
Chatarina Holmberg (S) önskar ordförande och övriga en skön sommar.
____________

25 september 2013
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 25 september 2013
§ 60 Aktuell information
-

-

Redovisning lägesrapport aktuella lokalfrågor
Redovisning av betygsresultat 2013
Analys anmälningsärenden Skolinspektion/
Barn- och Elevombudsmannen 2009-2013
Sammanställning av klagomål och synpunkter
samt anmälningar om kränkande behandling
Redovisning och analys barn- och elevolycksfall
Nya chefer barn- och ungdomsförvaltningen
Uppföljning av åtgärder-Skolöverenskommelsen
Budgetanpassningar
Utredningsuppdrag – utreda möjligheten att utöka
antalet pedagoger på fritidshemmen
Utredningsuppdrag – utreda möjligheten att införa
försöksmodell för två lärare i klassrummet för
åk 6-9 vid någon eller några enheter
Utredningsuppdrag – se över barngruppernas
storlek i förskolan

§ 61 Uppföljning budget och verksamhetsplan augusti 2013
§ 62 Förslag till beslut avseende viss lokalanpassning av Rosenholm
§ 63 Förslag till yttrande över ansökan om godkännande av samt
bidrag till fristående fritidshem – Skrävle Youngsters ekonomisk förening
§ 64 Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden 2014
§ 65 Förslag till ändring i delegationsordningen
§ 66 Förslag till indexuppräkning av timtaxor vid uthyrning av barnoch ungdomsnämndens lokaler
§ 67 Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av
insatser till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av
samtidiga insatser från olika aktörer under huvudmännen
§ 68 Delegationsärenden
§ 69 Meddelanden
§ 70 Kurser och konferenser
§ 71 Övrigt

25 september 2013

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Fabas Hörsal, vån 3
onsdagen den 25 september 2013 kl 08.30 – 12.50

Beslutande ordf
1:e v ord
ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Jan-Olof Petersson (FP) t o m föredragning 1j
Nicklas Platow (M)
t o m föredragning 1j
Nicklas Platow (M)
fr o m föredragning 1k
Chatarina Holmberg (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Emma Stjernlöf (M)
t o m § 69
Eva Ottosson (M)
Morgan Kullberg (M)
Pernilla Persson (C)
Ann-Louise Trulsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S)
Emina Cejvan (M)
Charlotta Antman (SD)
Anders Lundberg (MP)

fr o m föredragning 1 k

Närvarande ersättare

Anna Strömqvist (S)
Johan Ekström (S)
Ulf Lund (C)
t o m föredragning 1 g
Anders Lundberg (M) t o m föredragning 1j

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola föredragning 1g-k
Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem
Peter Arkeklint, ansvarig controller
Cecilia Westlund, ansvarig HR-specialist § 61
Mats Fredh, lokalsamordnare
Marina Eriksson, kvalitetscontroller
Gunilla Ingestad, kvalitetscontroller
Anita Ottosson, kvalitetscontroller
Eva Karlsson, nämndsekreterare
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25 september 2013

Utses att justera

Morgan Kullberg (M)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen
den 30 september 2013

Justerade paragrafer §§ 60-71
Underskrifter

Sekreterare ______________________________________
Ordförande § 60a-j _________________________________
Ordförande § 61 k-§ 71______________________________
Justerare__________________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 25 september 2013
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 1 oktober 2013.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare
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§ 60
Aktuell information
1a Redovisning lägesrapport aktuella lokalfrågor
Lokalsamordnare Mats Fredh redovisar aktuella lokalärenden.
En redovisning har skickats ut som beskriver vilka åtgärder som
är på gång på respektive skola.
Chatarina Holmberg (S) ställer frågor gällande NKC och
läderfabriken samt lekplatsen i Amiralitetsparken.
Återrapportering önskas till arbetsutskottet i oktober.
Emma Stjernlöf (M) frågar gällande Kyrkskolan i Jämjö.
Pernilla Persson (C) ställer fråga gällande Lyckåskolans lokaler.
Förvaltningen svarar på frågorna.
Informationen tas till protokollet.
____________

4
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BUN.2013.375.609
forts § 60
1b Redovisning betygsresultat 2013
Kvalitetscontroller Gunilla Ingestad redovisar betygsresultaten för
årskurs 6 samt årskurs 9 – före och efter sommarskolan.
Redovisning har skickats ut till ledamöterna.
Årets resultat för kommunen som helhet innan sommarskolan
visade att 13% av eleverna i årskurs 9 inte var behöriga till
gymnasium. Efter sommarskolan var resultatet 12,4%.
Årets resultat kan beskrivas med följande:
- Högre andel behöriga och något förbättrad måluppfyllelse i slutbetyget
jämfört med 2012.
- Sommarskolan hade, trots oförändrat högt deltagande, inte så stor
inverkan vad det gäller andel behöriga – trots ett förbättrat resultat i
slutbetygen är andelen obehöriga i augusti något högre än motsvarande
2012.
- Flera skolor har ett mycket bra resultat – fler klasser och skolor med
100% måluppfyllelse medan några få skolor har ett sämre resultat. Detta
gäller särskilt de fristående skolorna, där skillnaderna mellan skolor är
markanta.
- Skillnaden totalt sett mellan kommunala och fristående skolor har
minskat, men är fortsatt påtaglig.
- Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat har ökat. (Drygt 70 % av
dem som saknar behörighet/måluppfyllelse är pojkar)
- Andelen som saknar betyg i samtliga kärnämnen – och i flera av de
övriga ämnena- har minskat något men är fortfarande hög. Ca en tredjedel
av dem är, liksom tidigare år, utlandsfödda elever
- Matematik dominerar inte mer än marginellt i saknade betyg – de tre
kärnämnena ligger ganska jämnt i år. Däremot är det skillnad mellan
pojkar och flickor i vilka betyg de saknar.
Betygen i åk 6
2013 är första året för betyg i åk 6. Därför är det viktigt att se dessa
resultat som en osäker och preliminär bild ännu så länge, särskilt när det
gäller enskilda skolor och jämförelser mellan dem.
Totalt sett kan sägas att:
- andelen elever i åk 6 som inte nått minst betyget E i kärnämnena är 22 %.
- 72 % av dessa är pojkar.
-engelska är det ämne flest elever haft svårt att få minst E, följt av
svenska.
Informationen tas till protokollet.
____________

25 september 2013

forts § 60
1c Analys anmälningsärenden Skolinspektion/Barn- och
elevombudsmannen 2009-2013
Kvalitetscontroller Gunilla Ingestad redovisar anmälningar till
Skolinspektionen och barn- och elevombudsmannen om upplevda
missförhållanden vid en skola eller verksamhet samt utvecklingen
av anmälningar 2009-2013.
Redovisning har skickats ut till nämndens ledamöter,
dnr BUN.2013.375.609.
En komplettering med siffror för hela 2013 önskas när året är slut.
Informationen tas till protokollet.
____________
1d Sammanställning av klagomål och synpunkter samt
anmälningar om kränkande behandling
Kvalitetscontroller Marina Eriksson redovisar en sammanställning
av klagomål och synpunkter som inkommit gällande nämndens
verksamheter samt anmälningar som inkommit gällande kränkande
behandling.
Redovisning är utsänd till nämndens ledamöter dnr
BUN.2013.7.004 samt BUN.2013.14.004.
Informationen tas till protokollet.
____________
1e Redovisning och analys barn- och elevolycksfall
Kvalitetscontroller Marina Eriksson presenterar en redovisning och
analys av barn- och elevolycksfall 2011-2012.
Nämndens ledamöter har fått ta del redovisningen
dnr BUN. 2013.375.609.
Informationen tas till protokollet.
____________
1f Nya chefer barn- och ungdomsförvaltningen
Mari-Lo Boström är ny rektor för Tvings skola och Fridlevstads
skola efter Lisa Lejhall.
Sari Sundberg börjar sin tjänst som rektor på Jändelskolan den
1 november efter Lena Sandgren Swartz som slutar sin anställning
hos oss.
Informationen tas till protokollet.
_____________
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BUN.2011.406.619

forts § 60
1g Uppföljning av åtgärder – Skolöverenskommelsen
Förvaltningschef Maria Persson redovisar uppföljningen av åtgärder
för Skolöverenskommelsen vad som är genomför och vad som ej
kunnat genomföras.
Sammanfattning
– Beräknade besparingar 2013 6,6 Mnkr.
– Helårsvärde 12,6 Mnkr inkl. kosten.
– Ej genomförda åtgärder uppgår 9,6 Mnkr på helår.
– Tillkommande kostnader/ökning 3,9 Mnkr
Förändrade beslut tiden efter skolöverenskommelsen har medfört
att beräknade kostnadsreduceringar inte kunnat genomföras som
planerat – i själva verket har nämndens kostnader inför 2014 ökat
med 0,9 mnkr med nu rådande förutsättningar.
Informationen tas till protokollet.
_____________

1h Budgetanpassningar
Förvaltningschef Maria Persson presenterar hur förvaltningen följer
upp arbetet med budgetanpassningar ute i verksamheten.
Förvaltningen arbetar nu fram en plan för hur man ska
gå till väga med uppföljning för att säkerställa hela processen.
Informationen tas till protokollet.
______________
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BUN.2012.121.042

forts § 61
1i Utredningsuppdrag – utreda möjligheten att utöka antalet
pedagoger på fritidshemmen
Vid nämndens sammanträde 21 november 2012 § 121,
beslutades att uppdra åt förvaltningen ”att utreda möjligheten att
utöka antalet pedagoger på fritidshemmen, det vill säga, öka
fritidshemmens personaltäthet”.
Kvalitetscontroller Marina Eriksson redovisar utredningsuppdraget,
dnr BUN.2012.121.042
Informationen tas till protokollet.
______________
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BUN.2012.320.042

forts § 60
1j Utredningsuppdrag – utreda möjligheten att införa försöksmodell för två lärare i klassrummet för åk 6-9 vid någon eller
några enheter
Vid nämndens sammanträde den 21 november § 121, beslutades att
uppdra åt förvaltningen ”att utreda möjligheterna att införa en
försöksmodell för 2 lärare i klassrummet för årskurs 6-9 alternativt vid
någon eller några enheter”.
Utredare Gunilla Ingestad redovisar utredningsuppdraget,
dnr BUN.2012.320.042
Chatarina Holmberg (S) yrkar på att få en kostnadsberäkning för
nedanstående fyra punkter, snarast möjligt dock senast till arbetsutskottet i
oktober.
För en särskild enhet alternativt generellt för kommunens alla skolor
-

Återställa/stabilisera lärartätheten
(Framräknad kostnad av ett återställande av lärartätheten till 2009 års
nivå, dvs rikssnittet)

-

Fortbildning i samverkan med någon av högskolorna
(Framräknad kostnad för handledningen inom Undervisningslyftet)

-

Handledning
(Framräknad kostnad för handledningen inom Undervisningslyftet)

-

Lönetillägg till berörda lärare i linje med de villkor som gäller för andra
pågående utvecklingssatsningar i kommunens grundskolor.

Ordförande beslutar att kostnadsberäkning lämnats till presidiet
så snart det är möjligt.
Informationen tas till protokollet.
_______________

25 september 2013
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BUN.2012.39.041

forts § 60
1k Utredningsuppdrag – se över barngruppernas storlek i
förskolan
I kommunfullmäktiges budget 2013 och plan för 2014-2015 pekas
barngruppernas storlek i förskolan ut som en av de prioriteringar som riktar
sig till barn- och ungdomsnämnden.
Ett av målen i barn- och ungdomsförvaltningens handlingsplan för 20132015 är att barngrupperna i förskolan ska ha ett årssnitt på max 19 platser
– motsvarande c:a 6,3 platser per årsarbetare.
Barn- och ungdomsförvaltningen har i uppdrag att genomföra utredning i
syfte att presentera förslag till åtgärder, samt härutöver återkomma med
förslag till maxantal barn per avdelning.
Kvalitetscontroller Anita Ottosson redogör för utredningsuppdraget.
Chatarina Holmberg (S) yrkar på att få reda på vad en förändrad
grundbemanning skulle innebära för antalet barn per heltidstjänst,
snarast möjligt dock senast till arbetsutskottet i oktober.
Ordförande beslutar att kostnadsberäkning lämnats till presidiet
så snart det är möjligt.
Informationen tas till protokollet.
_______________

25 september 2013
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Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige
BUN.2012.320.042
Revisionen
Staben
Ekonomi
Akten
§ 61
Uppföljning budget och verksamhetsplan augusti 2013
Controller Peter Arkeklint och förvaltningschef Maria Person redogör för
uppföljningen av verksamhetsplan augusti 2013.
Kvalitetschef Anja Eklund redovisar mål och måluppfyllelse januariaugusti 2013.
HR-specialist Cecilia Westlund redogör för personaluppföljningen avseende
1 december 2012 – 31 juli 2013 jämfört med motsvarande datum de två
föregående åren.
Nettoanslag
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2013 uppgår till 1 031,6 Mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn och ungdomsnämndens ackumulerade nettokostnader per augusti 2013
uppgår till 652,1 Mnkr. Budgeterade nettokostnader är 665,8 Mnkr. Det blir en
positiv avvikelse mot budget med 13,7 Mnkr. Aktuell prognos över
budgetavvikelse för helåret 2013 är – 1 Mnkr.

Kommentarer till utfallet
Utfallet per augusti uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 13,7 Mnkr.
Avvikelsen beror till största delen på överskott för resurser som finns centralt
och avser framförallt, överskott på volymbudget inom framförallt förskola,
lokalkostnader, vårdnadsbidrag och nämndens reserv.
Skolområdena uppvisar totalt sett ett överskott mot budget per augusti med
2 Mnkr som är hänförligt till förskolan.
Följsamheten mot budget per augusti inom respektive skolområde är totalt sett
acceptabel, men vi ser nu med anledning av lagda årsprognoser att flera av de
enheter som bedriver sin verksamhet med underskott kommer fortsätta att
göra så. Men det finns även positiva inslag då vi ser att vissa enheter som
hitintills haft en negativ utveckling sannolikt kommer bromsa upp densamma.
Chefer inom skola och förskola som riskerar att inte klara sitt ekonomiska
uppdrag inom de ramar som elever och barn genererar i form av elev och
platsbidrag samt tilläggsbelopp har genomfört eller planerar att vidta åtgärder
för att, om inte eliminera sitt beräknade underskott till årsskiftet, åtminstone
reducera detsamma. Vidare behöver vissa enheter inom förskolan vidta
särskilda åtgärder med anledning av kraftiga och oväntade tapp av antalet
inskrivna barn.

25 september 2013
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forts § 61
Inom skolan visade inlagd budget för 2013 initialt ett underskott på ca 13
mnkr, men med planerade och vidtagna åtgärder kommer detta underskott att
minska väsentligt. Det ska noteras, att av de beräknade 13 mnkr i underskott
var knappt 5 mnkr hänförligt till underskott från tidigare år. Det betyder att de
kommunala skolorna totalt sett inte klarat att lägga en organisation för 2013
som kan bedrivas inom de ramar som elevbidrag och tilläggsbelopp genererar
resursmässigt.
Inom förskolan har det under senaste åren varit en volymtillväxt av antal barn
vilket underlättat för verksamheten att klara sitt ekonomiska uppdrag, vilket
skett genom att skapa större barngrupper (läs mer intäkter). Den trenden har
nu vänt och det kommer sannolikt under 2013 att vara färre barn i förskolan
jämfört med 2012, vilket innebär åtgärder av andra slag för att klara ekonomin.
Åtgärder för att anpassa verksamheten till Nämndens ekonomiska ram
Förvaltningen föreslår inga särskilda åtgärder med anledning av aktuell
prognos om en negativ avvikelse mot budget vid årets slut om 1 mnkr.
Samtliga chefer som riskerar att gå med underskott vid årets slut har fått i
uppdrag att göra anpassningar i sin verksamhet för att reducera sina
kostnader.
Investeringsredovisning
Bedömning är att hela investeringsbudgeten för 2013, 4,5 Mnkr samt
kvarstående överförda medel från 2012 0,9 Mnkr, kommer att förbrukas.
Mål och måluppfyllelse
Barn- och ungdomsnämndens mål
1. Antalet förskolor och grundskolor med ”Grön Flagg” eller annan
miljöprofil ska öka årligen.
Målet ska redovisas per kalenderår.
2. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på
gymnasiet ska öka årligen. Det långsiktiga målet ska vara 100 %.
Målet uppfyllt då andelen behöriga efter läsåret 2012/2013 var 87 %.
(Läsåret 2011/2012 86 %)
Personaluppföljning
Personaluppföljningen visar på följande:
Minskning av antal tillsvidareanställda och ökning av antal visstidsanställda
Antalet tillsvidareanställda uppnår, per den 31 juli 2013, till 1524 medarbetare
(1563,8 årsarbetare) vilket, jämfört med samma mättidpunkt föregående år, är
en minskning med 81 medarbetare (73,6 årsarbetare).
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Antalet visstidsanställda med månadslön uppnår till 119 medarbetare (144,7
årsarbetare) vilket, jämfört med samma mätpunkt föregående år, är en ökning
med 49 medarbetare (43,9 årsarbetare). Anledningen till lägre antal
tillsvidareanställd är förvaltningens aktiva arbete bemanning och med
hantering av övertalighet. Anledningen till att antalet visstidsanställda ökar
beror främst på skollagen krav på introduktionsår och behörighetskrav.
Antal timavlönade uppnår till 61,87 årsarbetare vilket är en ökning jämfört med
föregående år (+5,57 åa).
Ökning av den genomsnittliga sysselsättningsgraden
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden uppnår till 95,18 % vilket är något
lägre än föregående år (-0,11 %) men högre än året dessförinnan (+0,22 %).
Minskning av övertid/fyllnadstid
Övertid/fyllnadstid uppnår till 6,62 tim/anställd vilket, jämfört med föregående
år, är en ökning med 0,98 tim/anställd.
Ökning av totalt antal sjukdagar och minskad frisknärvaro
Antalet sjukdagar uppnår till 12,56 dgr/anställd och jämfört med föregående år
är det en ökning med 1,23 dgr/anställd. Särskilt på kön kan konstateras att
under senaste året är det främst männens sjukfrånvaro som har ökat
(+4,22 dgr/man).
Efter nedbrytning av sjukfrånvaron kan konstateras att, jämfört med
föregående år, har sjukfrånvaron ökat i samtliga åldersgrupper samtidigt som
den över perioden är högre i vissa åldersgrupper och lägre i andra (0-29 år,
40-49 år).
Efter nedbrytning av sjukfrånvaron per frånvarointervall kan konstateras att,
jämfört med föregående år, är sjukfrånvaron högre i frånvarointervallet 1-14
dagar och ≥ 90 dagar medan den är likvärdig i frånvarointervallet 0-1 dag och
14-90 dagar.
Frisknärvaron (dvs. högst fem sjukdagar under mätperioden) uppnår till 63,94
% vilket är en succesiv minskning över perioden.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att delårsrapport per den 31 augusti 2013 godkänns och överlämnas
till kommunstyrelsen och revisionen
2. att ta informationen om personaluppföljningen till dagens protokoll.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________
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Tekniska förvaltningen
BUN.2011.406.619
M Fredh
Berörd rektor
M Dahl
Akten
§ 62
Förslag till beslut avseende viss lokalanpassning av Rosenholm
Inledning
Rosenholmskolan övergår, från och med läsåret 2013/2014, till att
vara en 7 – 9 skola. Därför behövs viss lokalanpassning av lokalerna.
Bakgrund
Skolöverenskommelsen reglerar att skolverksamheten skall
organiseras i verksamhetsformerna F-6 och 7-9. För
Rosenholmskolan innebär detta att man inte längre tar in elever i
årskurs 6, utan först till årskurs 7. För att få tillräcklig volym för
verksamhetsunderlaget tar därför skolan in ytterligare ett antal elever
i årskurs 7 – 9, för att kompensera bortfallet av elever i årskurs 6.
Detta kräver en omställning av verksamheten, som också ställer ett
visst mått av krav på förändringar av vissa befintliga lokaler.
Ekonomi / investerings- och hyreskostnad
Fastighetsavdelningen får i uppdrag att förhandla med
fastighetsägaren Hemsö om man är villig att stå för de nödvändiga
lokalförändringarna, mot en hyresjustering och/eller omförhandling
av befintliga kontrakt.
Detta har fastighetsägaren accepterat. Däremot har inget förslag till
nytt hyresavtal eller någon ekonomisk kalkyl presenterats ännu,(27
augusti 2013). Denna får kompletteras till detta underlag när den
redovisats av fastighetsägaren eller av kommunens
fastighetskontor.
Processbeskrivning
Efter godkännande från verksamheten och förvaltningsledningen,
lämnas ärendet direkt vidare till fastighetsavdelningens förvaltare,
som för förhandlingarna i mål och presenterar ett förslag till nytt
hyresavtal. Detta godkännes av Barn- och Ungdomsnämnden innan
åtgärderna sätts igång.
Allt behöver vara klart snarast under höstterminen 2013.
Eftersom underlaget inte är komplett till dagens datum 27 augusti
2013, behöver den ekonomiska delen kompletteras med detta
underlag, så fort den kan redovisas. Därefter behöver beslut tas
omgående för att lokalanpassningen skall kunna utföras och
färdigställas.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och Ungdomsnämnden beslutar
att

ge Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning i uppdrag att
tillse att lokalanpassningen av Rosenholmskolan utförs,

att

ge Tekniska förvaltningens fastighetskontor uppdraget att
förhandla och skriva fram ett nytt hyresavtal med Hemsö.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________
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Skrävle Youngsters ek för
BUN.2013.295.630
A Ottosson
Berörd rektor
M Fredh
Akten
.
§ 63
Förslag till yttrande över ansökan om godkännande av samt bidrag
till fristående fritidshem – Skrävle Youngsters ekonomisk förening
Skrävle Youngsters ekonomisk förening ansöker om godkännande
som huvudman för fristående fritidshem i Skrävle.
Skollagen
För att bedriva fristående fritidshem krävs godkännande av Barnoch ungdomsnämnden, som också beslutar om bidrag till fristående
verksamhet. Förutsättningen för att få bidrag är att godkännande
lämnats enligt skollagen 2 kap. 5 § och att verksamheten i övrigt
uppfyller skollagens krav.
Godkännandet lämnas tills vidare, men blir ogiltigt om verksamheten
inte kommit igång inom två år efter att godkännande lämnats eller om
verksamheten ligger nere under ett år. Om verksamheten helt eller till
väsentlig del ändras eller flyttas, ska nytt godkännande sökas.
Kommunens beslut i ärenden om godkännande, om föreläggande
eller återkallande av godkännande får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. (Skollagen 28 kap 5§)
Sammanfattning av ansökan
Verksamheten vid Skrävle fritidshem ska utgå från Lgr11 (Läroplan
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet). Arbetsplan ska
arbetas fram när personal anställts och då i samarbete med
föräldrarna.
Sökande redovisar hur fritidshemmet ska arbeta för att barnen ska
kunna ta ansvar och påverka verksamheten. Vidare framhålls
föräldrarnas engagemang som en viktig del i fritidshemmets vardag
och utveckling.
Rutiner ska upprättas för uppföljning och utvärdering av
fritidshemmets arbete i relation till skollag och läroplan. I detta ska
personalen involvera barn, föräldrar och ledning.
Arbetsmiljöplan ska upprättas och innehålla kris och katastrofplan,
handlingsplan om barn försvinner, rekommendationer för utflykter
m.m. Årligen ska plan mot diskriminering och kränkning arbetas fram
av personalen tillsammans med barn och föräldrar. Skyddsrond och
allergirond ska genomföras enligt gällande lagar och brandtillsyn och
brandövningar ska ske kontinuerligt.
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Strävan ska vara att anställa personal med pedagogisk
högskoleutbildning (0,75 ssg). Under loven ska personalens
arbetstider utökas. Förskolechefen ska också vara ansvarig chef för
fritidshemmet.
Förskolans kök ska tillhandahålla frukost och mellanmål samt under
loven lunch för fritidshemsbarnen.
Föreningen ska hyra ett klassrum som gränsar till förskolan.
Härutöver ska fritidshemmet periodvis dela lokaler med förskolan
som bedrivs av Skrävle Youngsters ekonomiska förening sedan
hösten 2012. De två verksamheterna ska också samverka när det
gäller öppning och stängning. Öppethållande ska vara måndag tom
fredag from kl 06.00 tom 18.00.
Städning ska skötas av personal och föräldrar utifrån fastställda
rutiner.
Föräldraavgiften ska följa kommunens taxa.
Bedömning av ansökan
Skrävle Youngsters ekonomiska förenings ansökan svarar mot de
krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen samt utifrån
läroplanens uppdrag.
Tjänstemannaförslag
Barn – och ungdomsnämnden föreslås besluta
att lämna godkännande till Skrävle Youngsters ekonomiska förening
för att bedriva fristående fritidshem i Skrävle from 2013-09-30
(Skollagen 2 kap. 5 §).
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________
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Alla berörda
Akten

BUN.2013.376.006

§ 64
Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden 2014
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämndens
sammanträdestider 2014. Med på planen finns även förslag till datum
för ärendegenomgång och sammanträdestider för arbetsutskottet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2014.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_________
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A Ottosson
Ledningsgruppen
Förskolechefer
Rektorer
Skolområden
Akten
§ 65
Förslag till ändring i delegationsordningen

19

BUN.2010.151.002

Nuvarande delegationsordning behöver kompletteras med
5.18 Beslut avseende lokalinvesteringar upp till 500tkr.
Delegat: Förvaltningschefen

Följaktligen ändras ordningsnumret för delegering 5.18 i nuvarande
delegationsordningen till 5.19.
5.19 Beslut inom budgetram om tekniska justeringar som innebär
höjning av bidrag till fristående verksamhet.
Delegat: Ordförande

Delegationsordningen behöver även kompletteras med ytterligare
delegat.
För punkten 3.12 Rätt att slutföra skolgången. Delegation för sådana
beslut har idag rektor.
Friskolorna har inte rätt att fatta myndighetsbeslut varför
verksamhetschefen föreslås som delegat när det gäller elever som
går i friskolor.
Nuvarande lydelse
3.12 Rätt att slutföra skolgången Skollagen 7:15
Delegat: Rektor

Nuvarande lydelse
3.12 Rätt att slutföra skolgången Skollagen 7:15
Delegat:
Rektor/Verksamhetschef

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att godkänna tillägget 5.18 Beslut avseende lokalinvestering upp till
500 tkr/objekt,
2. att godkänna att ordningsnumret för delegering Beslut inom budgetram
om tekniska justeringar som innebär höjning av bidrag till fristående
verksamhet ändras till 5.19.
3. att ge delegation till verksamhetschefen för beslut enligt skollagen 7:15 –
Rätt att slutföra skolgången.
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Attsatserna 1 och 2 utgår.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget
attsats 3
att

ge delegation till verksamhetschefen för beslut enligt skollagen 7:15 –
Rätt att slutföra skolgången.
____________
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P Arkeklint
Skolområden
Intendenter
Akten
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BUN.2008.174.282

§ 66
Förslag till indexuppräkning av timtaxor vid uthyrning av barnoch ungdomsnämndens lokaler.
Bakgrund
Kommunfullmäktige fastställde i januari 2009 (22 januari 2009 § 5)
barn- och ungdomsnämndens förslag till avgifter för uthyrning av
skollokaler till företag, friskolor och annan kommersiell verksamhet.
Kommunfullmäktige fattade vidare beslut i juni 2009( 2009-06-17 §
132) om avgifter för olika skollokaler till ideella föreningar,
studieförbund och pensionärs-organisationer. I beslutet fastslås att
barn- och ungdomsnämnden skall fatta beslut om framtida
indexuppräkning av dessa avgifter. Något sådant beslut om
indexuppräkning har ännu inte fattats.
Tabell över aktuella avgifter se nedan
Ideella
Privat, företag mfl.
Föreningar
Per timme
Första timmen
Följande timmar
Klassrum
75
200
150
Specialsal
75
300
250
Idrottshall Mindre
150
300
250
Idrottshall Större
150
400
300
Matsal
150
200
150
Aula
150
400
300
Studieförbund och pensionärsorganisationer likställs med ideella föreningar.
Idrottshallarna hyrs endast ut vardagar 08.00-16.00 under sept-maj.
Uthyrning av lokaler sker endast i mån av ledig tid.
Uthyrning av aula sker i samråd med rektor.
Vid onormalt slitage, vid behov av extra städning, övriga personalinsatser
(tex vaktmästeri, städ, och IT) samt för utrustning utöver den för respektive
lokal normala, har rektorn rätt att debitera faktisk kostnad.
Indexuppräkning
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår, med stöd i
Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan, att en indexuppräkning av
gällande avgifter för uthyrning av lokaler görs årligen utifrån
förändringar i konsumentprisindex (KPI) per oktober månad.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att timtaxorna avseende uthyrning av lokaler index uppräknas
årligen med förändringar i konsumentprisindex per oktober
månad.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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BUN.2013.377.106

§ 67
Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av
insatser till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av
samtidiga insatser från olika aktörer under huvudmännen
Representanter för länets kommuner och för landstinget har tagit fram avtal
om samverkan avseende barn, ungdomar och vuxna med psykiska
funktionsnedsättningar enligt följande:
-

Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års
ålder med psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser
från båda huvudmännen
Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av insatser
till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser
från olika aktörer under huvudmännen

Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan, PRIO psykisk ohälsa –
plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016. För
tidsperioden ser regeringen behov av att särskilt prioritera två målgrupper:
barn och unga samt personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk
problematik. Mot bakgrund av detta har staten och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) ingått en överenskommelse om stöd till riktade insatser inom
området psykisk ohälsa 2013. Syftet med överenskommelsen är att
uppmuntra, stärka och intensifiera landstingens och kommunernas
utvecklingsarbete för personer med psykisk ohälsa, genom ekonomiska
incitament och med patientens behov i centrum. Målet med
överenskommelsen är att åstadkomma en förbättrad och tillgänglig vård och
omsorg men också en bättre livssituation för personer med psykisk ohälsa.
Inom ramen för denna överenskommelse kommer staten att fördela 630
miljoner kronor till de kommuner och landsting som uppfyllt ett antal grundkrav
och prestationskrav.
Ett av grundkraven är att det ska finnas en överenskommelse om samverkan
kring personer, barn och ungdomar och vuxna med psykisk
funktionsnedsättning.
Av överenskommelsen ska framgå vilka målgrupper som omfattas,
gemensamma mål för landstinget och kommunernas verksamheter, rutiner för
samarbete kring enskilda personer med psykisk funktionsnedsättning och hur
individuella planer ska upprättas, ansvarsfördelningen på områden där
gemensamma insatser krävs samt former för hur tvister mellan parterna ska
lösas.
Behörig part att ingå överenskommelsen är fullmäktige eller nämnd efter
delegation. Karlskrona kommun tar beslutet i kommunfullmäktige efter
prövning i respektive nämnder.
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I Blekinge finns sedan tidigare länsövergripande samverkansavtal för barn och
ungdomar och för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar som är
beslutade och undertecknade av tjänstemän.
De nya avtalen ersätter de tidigare avtalen.
Målsättningen är att under avtalstiden samordna de tre länsövergripande
samverkansavtalen som finns i Blekinge
1. Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 års
ålder med psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av insatser
från båda huvudmännen (för beslut),
2. Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och samordning av insatser
till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser
från olika aktörer under huvudmännen (för beslut), samt
3. Länsövergripande samverkansavtal rörande personer med riskbruk,
missbruks- och be-roendeproblematik i Blekinge) till ett huvudavtal med
underliggande avtal inom varje område.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att hemställa till kommunfullmäktige att ingå överenskommelse för barn- och
ungdomsnämnden enligt föreliggande avtal.
Yrkanden
Roland Andréasson (S) yrkar på att ärendet bordläggs eftersom ärendet inte
var med i ordinarie utskick.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller att
ärendet ska avgöra idag röstar ja och den som bifaller Roland Andréassons
bordläggning röstar nej.
Följande röstar ja: Nicklas Platow (M), Emma Stjernlöf (M), Eva Ottosson (M),
Morgan Kullberg (M), Pernilla Persson (C), Ann-Louise Trulsson (KD),
Emina Cejvan (M), Charlotta Antman (SD) samt Anders Lundberg (MP).
Följande röstar nej: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S),
Helene Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Shirin Sahebjamee (S samt
Eva Henningsson (S).
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Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 9 ja-röster och 6 nej-röster att
ärendet ska avgöras idag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att hemställa till kommunfullmäktige att ingå överenskommelse för barn- och
ungdomsnämnden enligt föreliggande avtal.
Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S),
Bo Svensson (S), Shirin Sahebjamee (S) samt Eva Henningsson (S) deltar
inte i beslutet.
___________
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§ 68
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
Dnr

Ärendemening
Protokoll från centrala
samv gr 130618

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret
Förvaltningschef
Maria Persson

BUN
2013.8.021

MBL-protokoll
11 § 130618 samt
130627

Barn- och ungdomskontoret
Verksamhetschef
skola/fritidshem Mats Dahl

BUN
2013.8.021

MBL-protokoll
11 § 130328

Barn- och ungdomskontoret
Verksamhetschef
skola/fritidshem Mats Dahl

BUN
2013.113.631

Yttrande till
Skolinspektionen
på remiss dnr:
31-2013:773

Barn- och ungdomsnämnden
Jan-Olof Petersson

BUN
2013.197.043

Yttrande till
Kammarrätten i
Jönköping gällande mål
nr: 118-122-13

Barn- och ungdomsnämnden
Jan-Olof Petersson

BUN
2013.38.630

Utökning av platser i
enskilt drivet familjedaghem

Barn- och ungdomskontoret
Tf förvaltningschef
Anja Eklund

BUN

Dispens från gällande
regler och föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Kvalitetscontroller
Marina Eriksson

Dispens från gällande
regler och föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Kvalitetscontroller
Anita Ottosson

Dispens från
gällande regler
och föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Kvalitetscontroller
Anita Ottosson

2013.300S606

BUN
2013.301S.606

BUN
2007.542.606
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BUN

Dispens från gällande
regler och föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Kvalitetscontroller
Anita Ottosson

Ansökan om
avgiftsbefrielse i
förskolan

Barn- och ungdomskontoret
Verksamhetschef
Solvig Ohlsson

Ansökan om
avgiftsbefrielse i
förskolan

Barn- och ungdomskontoret
Verksamhetschef
Solvig Ohlsson

Beslut om
vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Verksamhetschef
Solvig Ohlsson

Beslut om
vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Verksamhetschef
Solvig Ohlsson

Beslut om
vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Verksamhetschef
Solvig Ohlsson

BUN
2013.291.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.293.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.297.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.298.623

Beslut gällande
skolskjuts - växelvis
boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.303.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

2013.319S.606

BUN
2013.299S.606

BUN
2013.365S.606

BUN
2013.313S.043

BUN
2013.159S.043

BUN
2013.262S.043
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BUN
2013.304.623

Beslut gällande
skolskjuts - växelvis
boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.307.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.315.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.317.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.318.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.321.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.322.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.324.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.328.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.320.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.325.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson
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BUN
2013.326.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.343.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.224.210

Yttrande över
planprogram för
Mölletorp 6:13,

Barn- och ungdomskontoret
Förv.chef Maria Persson
Skolutredare C-U Persson

250 nya bostäder

BUN1
2013.46S.606

Uppsägning av plats i
förskola

Trossö skolområde
Förskolechef
Kerstin Ibstedt Henningsson

BUN1
2013.47S.606

Uppsägning av plats i
förskola

Trossö skolområde
Förskolechef
Kerstin Ibstedt Henningsson

BUN1
2013.48S.606

Uppsägning av plats i
förskola

Trossö skolområde
Förskolechef
Kerstin Ibstedt Henningsson

BUN1
2013.57S.606

Uppsägning av plats i
förskola

Trossö skolområde
Förskolechef
Marie Nilsson-Jacobsen

BUN3

Uppsägning av
plats i förskola

Lyckeby skolområde
Förskolechef
Ulrika Johnsson

Uppsägning av plats i
fritidshem

Lyckeby skolområde
Rektor
Asta Abrahamsson

Uppsägning av
plats i förskola

Lyckeby skolområde
Förskolechef
Charlotte Kansikas

Uppsägning av plats i
förskola

Lyckeby skolområde
Förskolechef
Charlotte Kansikas

2013.188S.606

BUN3
2013.164S.606

BUN3
2013.204S.606

BUN3
2013.205S.606
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BUN3

Uppsägning av plats i
fritidshem

Lyckeby skolområde
Rektor
Martin Andersson

Uppsägning av
plats i förskola

Lyckeby skolområde
Förskolechef
Mona Nilsson

Uppsägning av plats i
fritidshem

Jämjö skolområde
Rektor
Helen Sollin

Uppsägning av plats i
fritidshem

Jämjö skolområde
Rektor
Helen Sollin

Uppsägning av plats i
fritidshem

Jämjö skolområde
Rektor
Helen Sollin

Uppsägning av plats i
fritidshem

Jämjö skolområde
Rektor
Helen Sollin

Uppsägning av plats i
fritidshem

Jämjö skolområde
Rektor
Helen Sollin

Uppsägning av plats i
fritidshem

Jämjö skolområde
Rektor
Carina Bärlund

Uppsägning av plats i
fritidshem

Jämjö skolområde
Rektor
Carina Bärlund

2013.150S.606

Uppsägning av plats i
fritidshem

Jämjö skolområde
Rektor
Helen Sollin

BUN5
2013.74S.606

Uppsägning av plats i
förskola

Rödeby skolområde
Förskolechef
Elisabeth Nilsson

BUN5

Uppsägning av plats i
förskola

Rödeby skolområde
Rektor
Charlott Swärdh

2013.206S.606

BUN3
2013.202S.606

BUN4
2013.143S.606

BUN4
2013.144S.606

BUN4
2013.145S.606

BUN4
2013.146S.606

BUN4
2013.147S.606

BUN4
2013.148S.606

BUN4
2013.149S.606

BUN4

2013.233S.606
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BUN5

Uppsägning av plats i
förskola

Rödeby skolområde
Rektor
Charlott Swärdh

Uppsägning av plats i
förskola

Rödeby skolområde
Förskolechef
Elisabeth Nilsson

2013.245S.606

Uppsägning av plats i
fritidshem

Rödeby skolområde
Rektor
Charlott Swärdh

BUN6
2013.47S.606

Uppsägning av plats i
förskola

Västra skolområdet
Förskolechef
Maria Persson

BUN9
2012.153.606

Prövning om en elev
ska tas emot i
grundsärskolan och där
läsa ämnen eller
ämnesområden

Kvalitet och utveckling
Stödteamet
Leg psykolog/samordnare
för särskolan
Torun Thern

BUN9
2013.27S.606

Prövning om en elev
ska tas emot i
grundsärskolan och där
läsa ämnen eller
ämnesområden

Kvalitet och utveckling
Stödteamet
Leg psykolog/samordnare
för särskolan
Torun Thern

BUN9
2013.47.606

Prövning om en elev
ska tas emot i
grundsärskolan och där
läsa ämnen eller
ämnesområden

Kvalitet och utveckling
Stödteamet
Leg psykolog/samordnare
för särskolan
Torun Thern

BUN9
2013.60S.606

Prövning om en elev
ska tas emot i
grundsärskolan och där
läsa ämnen eller
ämnesområden

Kvalitet och utveckling
Stödteamet
Leg psykolog/samordnare
för särskolan
Torun Thern

BUN9
2013.96.606

Prövning om en elev
ska tas emot i
grundsärskolan och där
läsa ämnen eller
ämnesområden

Kvalitet och utveckling
Stödteamet
Leg psykolog/samordnare
för särskolan
Torun Thern

2013.234S.606

BUN5
2013.246S.606

BUN5
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BUN9
2013.113S.606

BUN9
2013.118S.606

BUN9
2013.145S.606

Prövning om en elev
ska tas emot i
grundsärskolan och där
läsa ämnen eller
ämnesområden

Kvalitet och utveckling
Stödteamet
Leg psykolog/samordnare
för särskolan
Torun Thern

Prövning om en elev
ska tas emot i
grundsärskolan och där
läsa ämnen eller
ämnesområden

Kvalitet och utveckling
Stödteamet
Leg psykolog/samordnare
för särskolan
Torun Thern

Prövning om en elev
ska tas emot i
grundsärskolan och där
läsa ämnen eller
ämnesområden

Kvalitet och utveckling
Stödteamet
Leg psykolog/samordnare
för särskolan
Torun Thern

Catarina Holmberg (S) yrkar på att till arbetsutskottet i oktober få information
om delegationsärendena uppsägning förskola/fritidshem.
Chatarina Holmberg (S) yrkar även på att få information om skolskjuts –
riktlinjer och lagar.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och
delegationsärendena.
Besluten finns på barn- och ungdomsnämndens kansli.
_____________
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§ 69
Meddelanden
a) Kommunstyrelsen § 125

Dnr: BUN.2013.246.041
Komplettering av sparkrav inom måltidsverksamhetens område

b) Kommunstyrelsen § 158

BUN.2013.353.029
Resepolicy för Karlskrona kommun

c) Kommunfullmäktige § 87

BUN.2012.39.041
Uppföljning per den 30 april 2013 för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter

d) Kommunfullmäktige § 88

BUN. 2012.39.041
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att åstadkomma en resultatförbättning redan 2013

e) Kommunfullmäktige § 89

BUN.2011.220.042
Förslag resultatreglering bokslut 2012 samt
överföring av kvarvarande investeringsmedel.

f)

BUN.2013.270.121
Karlskrona i siffror – befolkningsprognos
för Karlskrona kommun 2013-2022

Kommunledningsförvaltn

g) Kammarrätten i
Jönköping

BUN.2013.197.043
Underrättelse gällande Karlskrona
Montessorifriskola AB:s resning i ärendet
om bidrag till fristående skola för åren
2007-2011: lokalkostnader.
Tillfälle för yttrande

h) Förvaltningsrätten i
Växjö

BUN.2012.325.043
Dom gällande Karlskrona Montessorifriskola AB:s
överklagan gällande bidrag enligt 9 kap 19 §
och 10 kap 37 § skollagen.
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i)

Förvaltningsrätten i
Växjö

BUN.2012.326.043
Dom gällande Bastasjö Språkförskola AB:s
överklagan gällande bidrag enligt 8 kap 21 §
skollagen.

j)

Förvaltningsrätten i
Växjö

BUN.2012.327.043
Dom gällande Karlskrona Språkfriskola AB:s
överklagan gällande bidrag enligt 9 kap 19 §
och 10 akp 37 § skollagen.

k) Förvaltningsrätten i
Växjö

BUN.2013.128S.043
Dom gällande kommunalt vårdnadsbidrag
enligt lagen om kommunalt vårdnadsbidrag

l)

Till Förvaltningsrätten i
Växjö

BUN.2013.320.623
Överklagan skolskjutsärenden

m) Till Förvaltningsrätten i
Växjö

BUN.2013.322.623
Överklagan skolskjutsärenden

n) Skolverket

BUN.2013.207.047
Beslut om deltagande i försöksverksamhet
med ökad undervisningstid i svenska eller
svenska som andraspråk för nyanlända elever
i grundskolan

o) Skolinspektionen

BUN.2013.264.607
Begäran om svar gällande Hasslöskolans
Skolavslutning i kyrkan juni 2013 samt svar.

p) Skolinspektionen

BUN.2013.105.631
Beslut gällande ansökan om godkännande som
huvudman för förskoleklass, grundskola
årskurserna 1-6 och fritidshem i Karlskrona
kommun, Skrävle skola.

q) Skolinspektionen

BUN.2013.156.602
Asylsökande barns rätt till utbildning. Nationell
sammanställning från flygande inspektion

r)

BUN.2012.280S.606
Uppföljning av beslut om skolsituation för
elev vid Rödebyskolan i Karlskrona kommun

Skolinspektionen
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s)

Skolinspektionen

BUN.2013.273.631
Beslut gällande ansökan om godkännande av
AcedeMedia fria grundskolor AB som ny
huvudman för förskoleklass, grundskola och
fritidshem vid Galären grundskola (f d JB Galären
Grundskola) i Karlskrona kommun.

t)

Skolinspektionen

BUN.2013.273.631
Beslut gällande ansökan om godkännande av
AcedeMedia fria grundskolor AB som ny
huvudman för grundskola vid Galären Hälsa
och Idrott (f d JB Galären Grundskola) i
Karlskrona kommun.

u) Skolinspektionen

BUN.2013.273.631
Beslut gällande ansökan om godkännande av
AcedeMedia fria grundskolor AB som ny
huvudman för grundskola vid Galären Dator
och Teknik (f d JB Galären Grundskola) i
Karlskrona kommun.

v) Skolinspektionen

BUN.2013.273.631
Beslut gällande återkallande av godkännande
för JB Grundskola AB som huvudman för
förskoleklass, grundskola åk 1-9 och fritidshem
vid Galären grundskola (f d JB Galären
Grundskola) i Karlskrona kommun.

w) Skolinspektionen

BUN.2013.273.631
Beslut gällande återkallande av godkännande
för JB Grundskola AB som huvudman för
grundskola årskurserna 6-9 vid den fristående
grundskolan Galären Hälsa och Idrott
(f d JB Galären Hälsa och Idrott) i Karlskrona
kommun.

x) Skolinspektionen

BUN.2013.273.631
Beslut gällande återkallande av godkännande
för JB Grundskola AB som huvudman för
grundskola årskurserna 6-9 vid den fristående
grundskolan Galären Dator och Teknik
(f d JB Galären Dator och Teknik) i Karlskrona
kommun.
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y) Skolinspektionen

BUN.2012.354S.606
Beslut gällande uppföljning av beslut
Angående skolsituation för elev vid Rödebyskolan i Karlskrona kommun

z) Skolinspektionen

BUN.2013.348.619
Informationsbrev, kvalitetsgranskning av
undervisningen i teknik i grundskolan

å) Arbetsmiljöverket

BUN.2013.354.026
Nu startar vi inspektioner av skolans
arbetsmiljöarbete

ä) Carler

BUN.2013.252.631
Skrivelse gällande JB Education AB,
550703-3435, m fl i konkurs.

ö) Ramkullens pedagogiska
omsorg, Sara Mohlin

BUN.2013.38.630
Beskrivning av hur vi kan säkra barnens
säkerhet under utbyggnadstiden på
Ramkullen.

aa) Holmsjö Hembygdsfören.
Ingrid Mattisson

BUN.2009.89.820
Skrivelse gällande ombyggnaden av Holmsjö
skola.

bb) Föräldrarepresentant
Skrävle skola

BUN.2013.105.631
Skrivelse gällande frågor kring Skrävle skola
samt svar från Chatarina Holmberg (S)

cc) Förälder till barn på
Vedeby förskola

BUN.2011.507.291
BUN.2013.14.004
Skrivelse gällande Vedeby förskola.

dd) Anställd

BUN.2013.357.023
Skrivelse från anställd gällande avslut
av tjänst

ee) Lärarförbundet
Håkan Berg

BUN.2012.254.291
BUN.2013.14.004
Synpunkter gällande arbetsmiljöproblem
Jämjöområdet

ff) Anonym

BUN.2013.7.004
Synpunkt gällande hoppning från bro
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gg) Förälder

BUN.2013.7.004
Synpunkt gällande placeringsbeslut

hh) Kommunmedborgare

BUN.2013.331.609
Skrivelse gällande teaterverksamheten
på Sunnadalskolan

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

25 september 2013

§ 70
Kurser och konferenser
Undervisningslyftet
Höstens föreläsningar enligt tidigare utsänd inbjudan.
Plats: Sunnadalskolan
Konstnadsfria föreläsningar
Anmälan en vecka före aktuell föreläsning till Birgitta Strelert.
Aktuell föreläsning: 7 oktober med tema ”Från motstånd till framgång –
att motivera när ingen motivation finns.”
Föreläsning om allergi
Tid: 17 oktober kl. 13.00-16.30
Plats: Wämö Center Karlskrona
Föreläsningen är kostnadsfri.
Anmälan senast den 7 oktober till Evy Sareklint
Inbjudan har skickats ut till samtliga ledamöter.
_________
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§ 71
Övrigt
Internationella Engelska skolan
Skolinspektionen har beslutat att godkänna Internationella Engelska skolan
AB som huvudman för fristående grundskolan i Karlskrona kommun,åk 4-9.
Chatarina Holmberg (S) yrkar på att barn- och ungdomsnämnden ska
överklaga Skolinspektionens beslut.
Ordförande meddelar att varje partigrupp få överklaga var för sig.
Nämndsammanträde 23 oktober
Nämndens sammanträde den 23 oktober blir heldag.
Vi kommer att vara på Karlskrona Kompetenscentrum på Gullberna.
Eftermiddagen ägnas åt träff med chefsgruppen.
Nämndssammanträde november
Nämndens novembersammanträde är flyttat till den 27 november,
kommunhuset, lokal Freden.
Sammanträdet beräknas bli heldag.
____________
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 23 oktober 2013
§ 72 Aktuell information

§ 73

-

Vägledningsorganisationen

-

Skolskjuts, riktlinjer och aktuell utveckling

-

Lägesrapport lokalärende

-

Förestelärare

-

Bilaga 6

-

Statsbidrag förskola obekväma tider

-

Statsbidrag timplan matematik

-

Förtydligande av delegationsärende: Uppsägning av
plats i förskola - fritidshem

-

Bemanningsstrategi

Uppföljning ekonomi september 2013

§ 74 Remiss Internationella programmet
§ 75 Delegationsärenden
§ 76 Meddelanden
§ 77 Kurser och konferenser
§ 78 Övrigt

23 oktober 2013

Plats och tid

Gullberna Park, KKC, lokal: Oscarsvärn 1
onsdagen den 23 oktober 2013 kl 08.30 – 12.15

Beslutande ordf
1:e v ord
2:e v ordf
Ledamöter

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Chatarina Holmberg (S)
Roland Andréasson (S)
fr o m § 73
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Eva Ottosson (M)
Morgan Kullberg (M)
Christopher Larsson (SD)
Peter Christensen (FP) frånvarande § 72 d-i
Pernilla Persson (C)
Ann-Louise Trulsson (KD)

2

Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S) t o m § 72
Anna Strömqvist (S)
Johan Ekström (S)
Emina Cejvan (M)
Ulf Lundh (C)
§ 72 d-i
Närvarande ersättare

Eva Henningsson (S) fr o m § 73
Ulf Lund (C)
§ 72a-c samt 73-78
Anders Lundberg (MP)

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem
Ann-Christin Östbergh, controller
Cecilia Westlund, ansvarig HR-specialist
Malin Nyblom, chef bemanningsteamet § 72i
Claes-Urban Persson, skolutredare § 72b
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Inbjuden

Tommy Rönneholm, utvecklingschef utbildningsförvaltningen § 72a

23 oktober 2013

Utses att justera

Pernilla Persson (C)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli fredagen
den 25 oktober 2013

3

Justerade paragrafer §§ 72-78
Underskrifter

Sekreterare ______________________________________
Ordförande _______________________________________
Justerare__________________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 23 oktober 2013
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 28 oktober 2013.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

23 oktober 2013
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§ 72
Aktuell information
1a

Vägledningsorganisationen
BUN.2011.344.610
Kvalitetschef i utbildningsförvaltningen, Tommy Rönneholm,
redogör för genomförandet av en sammanhållen vägledningsorganisation.
Informationen tas till protokollet.
____________

1b

Skolskjuts, riktlinjer och aktuell utveckling
Skolutredare Claes-Urban Persson redogör för hur skolskjutsarna
fungerar i kommunen, förklarar riktlinjer samt beskriver utvecklingen.
Något som ökar kraftigt är skolskjuts vid växelvis.
Informationen tas till protokollet.
____________

1c

Lägesrapport lokalärende
Förvaltningschef Maria Persson redogör för senaste nytt gällande
lokalärendena Holmsjö skola, Hästö skola, Östra Torpskolan, Lyckeby
Kunskapscentrum (LKC), Nättraby Kunskapscentrum (Läderfabriken)
(NKC) samt Jämjö Kunskapscentrum (JKC).
Ordförande uppmanar ledamöterna att lyfta ärendet tillagningskök
Vedebyskolan på sina respektive gruppmöte.
Informationen tas till protokollet.
____________

23 oktober 2013
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1d

Karriärtjänster - Förstelärare
BUN.2013.162.047
Verksamhetschef för skola/fritidshem Mats Dahl informerar om
syftet med karriärtjänster – förstelärare. Syftet är att ”göra läraryrket
mer attraktivt och säkra god undervisning för elever”.
Förvaltningen har utsett 16 förstelärare (3 per skolområde + 1 inom
grundsärskolan).
Val av ämne/kunskapsområde har skett utifrån områdets
utvecklingsbehov.
Försteläraren får en löneökning om 5 tkr per månad. Detta finansieras
med statsbidrag (inkl soc avg).
Förväntningar på en förstelärare är att de är eller förväntas bli
legitimerad lärare 2014, redovisar minst fyra års väl vitsordat arbete,
att de har särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat
och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen.
De ska även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt
kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
I regeringens budgetproposition för 2014 ökar antalet karriärtjänster
kraftigt. Fullt utbyggt ska det till höstterminen 2016 finnas 17 000
tjänster.
Informationen tas till protokollet.
____________

1e

Bilaga 6
Bilaga 6 är en bilaga i HÖK12, huvudöverenskommelsen, som reglerar
lärarnas arbetstid och villkor.
Syftet med bilaga 6 är verksamhetsutveckling och måluppfyllelse.
I bilaga 6 finns tre avtalsalternativ. A = I snitt 40 tim/vecka reglerad
arbetstid och 5,5 tim/vecka förtroendearbetstid,
B = Semesteranställning samt C = Undervisningslyftet.
Hela enheten måste enas om att teckna ett lokalavtal.
2012 tecknade åtta enheter lokalavtal enligt bilaga 6. Uppföljning
på dessa enheter har nu påbörjats.
Uppföljning sker med respektive enhet, i en partgemensam grupp,
I en central samverkansgrupp, i barn- och ungdomsförvaltningens
ledningsgrupp och på arbetsutskottet samt på nämnden.
2013 tecknade ytterligare fyra enheter lokalavtal enligt bilaga 6.
Informationen tas till protokollet.
____________

23 oktober 2013
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1f

Statsbidrag förskola obekväma tider
BUN.2013.188.047
Skolverket har i enlighet med förordningen om statsbidrag för
omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds beslutat
att tilldela Karlskrona kommun 98 257 kronor. Statsbidraget avser
perioden 1 juli – 31 december 2013. Statsbidrag fördelas med ett
belopp per barn och år. Tilldelat belopp avser statsbidrag för 28 barn.
Informationen tas till protokollet.
____________

1g

Statsbidrag timplan matematik
BUN.2012.433.047
”Den minsta totala undervisningstiden i matematik i grundskolan och
grundsärskolan ska öka med 120 timmar med början hösten 2013”.
Förvaltningen har fått statsbidrag på 1,6 Mnkr 2013 för detta ändamål.
Statsbidraget fördelas mellan alla F-6 skolor, kommunala och
fristående. 2014 utökas statsbidraget till 3,3 Mnkr som då
permanentas.
Ökad till för matematik i grundskolan är 120 timmar fördelat på tre år
och årskurserna 1-3.
Uppföljning sker enhetsvis, på nationella prov årskurs 3 och på
kvalitetskommissionen två gånger per år.
Informationen tas till protokollet.
____________

1h

Förtydligande av delegationsärende: Uppsägning av plats i
förskola - fritidshem
Förvaltningschef Maria Persson redogör för de uppsägningar som
anmäldes på nämndens sammanträde i september under punkten
delegationsärenden.
Verksamhetschef för skola/fritidshem Mats Dahl redogör för
motsvarande ärenden gällande uppsägningar på fritidshem.
Helene Gustafsson (S) påpekar att denna rutin med uppsägning
då barnomsorgsavgiften inte betalas ej är tillfredsställande.
Informationen tas till protokollet.
____________

23 oktober 2013
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1i

Bemanningsstrategi
Ansvarig HR-specialist Cecilia Westlund och chefen för
bemanningsteamet Malin Nyblom informerar om förvaltningens
bemanningsstrategi.
De visar på hur de arbetar med ”tillsvidare/permanenta/fasta”
underlag, längre tidsbegränsade uppdrag (mer än 14 dagar) samt
kortare begränsade uppdrag (1-14 dagar).
De informerar även om den vikariepool som är på gång att tillsättas.
Detta är ett projekt från nu till och med den 30 juni 2014. Poolen
Innefattar 20 årsarbetare som visstidsanställs, utgångpunkt är
sysselsättningsgrad 75 %.
Helene Gustafsson (S) framför att det inte är bra med deltidstjänster utan vill se heltidstjänster istället.
Informationen tas till protokollet.
____________

23 oktober 2013
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§ 73
Uppföljning ekonomi september 2013
Nettoanslag
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2013 uppgår till 1 031,6 Mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per den
30 september 2013 uppgår till 737,9 Mnkr att jämföra med budgeterat utfall
om 749,8 Mnkr, således en positiv avvikelse mot budget med 11,9 Mnkr.

Kommentarer till utfallet
Utfallet per september uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 11,9
Mnkr. Avvikelsen beror till största delen på överskott för resurser som finns
centralt och avser framförallt, överskott på volymbudget inom framförallt
förskola, lokalkostnader, vårdnadsbidrag och nämndens reserv.
Skolområdena uppvisar totalt sett ett överskott mot budget per september med
2 Mnkr som är hänförligt till förskolan.
Följsamheten mot budget per september inom respektive skolområde är totalt
sett acceptabel, men vi ser nu med anledning av lagda årsprognoser att flera
av de enheter som bedriver sin verksamhet med underskott kommer fortsätta
att göra så. Men det finns även positiva inslag då vi ser att vissa enheter som
hitintills haft en negativ utveckling sannolikt kommer bromsa upp densamma.
Chefer inom skola och förskola som riskerar att inte klara sitt ekonomiska
uppdrag inom de ramar som elever och barn genererar i form av elev och
platsbidrag samt tilläggsbelopp har genomfört eller planerar att vidta åtgärder
för att, om inte eliminera sitt beräknade underskott till årsskiftet, åtminstone
reducera detsamma. Vidare behöver vissa enheter inom förskolan vidta
särskilda åtgärder med anledning av kraftiga och oväntade tapp av antalet
inskrivna barn.
Inom skolan visade inlagd budget för 2013 initialt ett underskott på ca 13
mnkr, men med planerade och vidtagna åtgärder kommer detta underskott att
minska väsentligt. Det ska noteras, att av de beräknade 13 mnkr i underskott
var knappt 5 mnkr hänförligt till underskott från tidigare år. Det betyder att de
kommunala skolorna totalt sett inte klarat att lägga en organisation för 2013
som kan bedrivas inom de ramar som elevbidrag och tilläggsbelopp genererar
resursmässigt.

23 oktober 2013
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Inom förskolan har det under senaste åren varit en volymtillväxt av antal barn
vilket underlättat för verksamheten att klara sitt ekonomiska uppdrag, vilket
skett genom att skapa större barngrupper (läs mer intäkter). Den trenden har
nu vänt och det kommer sannolikt under 2013 att vara färre barn i förskolan
jämfört med 2012, vilket innebär åtgärder av andra slag för att klara ekonomin.
minska väsentligt. Det ska noteras, att av de beräknade 13 mnkr i underskott
var knappt 5 mnkr hänförligt till underskott från tidigare år. Det betyder att de
kommunala skolorna totalt sett inte klarat att lägga en organisation för 2013
som kan bedrivas inom de ramar som elevbidrag och tilläggsbelopp genererar
resursmässigt.
Inom förskolan har det under senaste åren varit en volymtillväxt av antal barn
vilket underlättat för verksamheten att klara sitt ekonomiska uppdrag, vilket
skett genom att skapa större barngrupper (läs mer intäkter). Den trenden har
nu vänt och det kommer sannolikt under 2013 att vara färre barn i förskolan
jämfört med 2012, vilket innebär åtgärder av andra slag för att klara ekonomin.
Åtgärder för att anpassa verksamheten till Nämndens ekonomiska ram.
Förvaltningen föreslår inga särskilda åtgärder med anledning av aktuell
prognos om en negativ avvikelse mot budget vid årets slut om 1 mnkr.
Samtliga chefer som riskerar att gå med underskott vid årets slut har fått i
uppdrag att göra anpassningar i sin verksamhet för att reducera sina
kostnader.
Investeringsredovisning
Bedömning är att hela investeringsbudgeten för 2013, 4,5 Mnkr samt
kvarstående överförda medel från 2012 0,9 Mnkr, kommer att förbrukas.
Chatarina Holmberg (S) yrkar på att förvaltningen tar fram en ”plotter-karta”
över kommunen där alla förskolor, skolor, fritidshem och enskild verksamhet/
friskolor är utmarkerade.
Ordförande ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en karta enligt önskemål.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att

budgetuppföljning per den 30 september 2013 godkänns.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

23 oktober 2013
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BUN.2013.272.105

Bakgrund
Förslaget till internationellt program har arbetats fram under 2012 under
ledning av kommunens EU-samordnare och med stöd av den EU-coach
kommunen haft som stöd under en ettårsperiod 2012-13 inom ramen för
projektet EU-kompetens Småland/Blekinge.
Syftet med programmet är att skapa en referensram och en gemensam
plattform för Karlskrona kommuns internationella arbete. Genom programmet
ska kommunens mål tydliggöras och ge underlag för prioriteringar samt forma
en organisation och för det samlade internationella arbetet.
Programmet ersätter den internationella handlingsplan som antogs av
kommunstyrelsen den 9 januari 2007.
Förslaget beskriver en samlad handlingsplan med följande preciserade mål:
•

Karlskrona kommun ska initiera eller tacka ja till att ingå i fem nya
projekt/nya nätverk och/eller annan form av samverkan per år, med
internationell inriktning, som ger ett tydligt mervärde för kommunens
invånare, besökare och näringsliv. Varje nämnd och bolagsstyrelse bör ta
fram egna mål för sitt internationella arbete. Beslutade mål ska redovisas i
verksamhetsplanerna.

•

Det internationella arbetet ska ta hänsyn till andra styrande dokument som
finns i Karlskrona kommun, t ex ”Karlskrona 2030” och översiktsplanen.
Det ska också utgå från nyttan hos medborgare, besökare och företag,
vara hållbart och inkluderande samt ske med hänsyn till jämställdhet,
integration, miljö och folkhälsa.

•

Det internationella arbetet ska samspela med regionala, nationella och
internationella strategier och program.

•

Sakfrågan och nyttan för kommunen i en internationell samverkan ska
vara viktigare än den geografiska platsen för en potentiell
samverkanspartner. Sveriges medlemskap i Europeiska unionen medför
dock samtidigt unika möjligheter till samarbeten inom Europa som kan
finansieras av EU och detta ska prioriteras. Karlskronas geografiska läge
erbjuder också en stor potential för samverkan inom Östersjöregionen där
kommunen både har ett antal vänorter och orter med särskilda
partnerskapsavtal.

23 oktober 2013
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Vidare beskrivs en organisatorisk ram för det samlade arbetet:
•

Ansvar hos respektive nämnd och förvaltning:
Varje nämnd ansvarar för att styra och följa upp det internationella arbetet
i sin verksamhet och för sin internationella omvärldsbevakning, har eget
ekonomiskt ansvar för sitt internationella arbete och ska skriva in sitt
internationella arbete i internbudget och verksamhetsplan samt genomföra
en årlig uppföljning av det internationella arbetet i verksamhetsberättelser
och årsredovisningar.
Varje nämnd ska sträva efter att avsätta resurser i form av personal och
budget för det internationella arbetet.
Varje förvaltning ansvarar för att integrera det internationella arbetet i
verksamheten samt hålla den internationelle samordnaren informerad
angående samtliga pågående internationella samarbeten, nätverk och
projekt. Varje förvaltning ansvarar för att information om sitt internationella
arbete läggs ut på kommunens internationella sida. Förvaltning ska utse
minst en person som kan representera förvaltningen i den internationella
samordningsgruppen. Anställda bör ges möjlighet till kompetenshöjande
insatser t.ex. angående internationellt arbete och språkutbildningar för att
inspirera till engagemang i internationella frågor.

•

Samordning
Den internationella samordningsgruppen träffas 4–6 gånger om året.
Representanterna i den internationella samordningsgruppen ansvarar för
att informera samordningsgruppen angående de internationella aktiviteter
som sker eller kommer att ske inom den egna förvaltningen. Dessutom
ska representanten återkoppla information om vad som är på gång
internationellt i kommunen nedåt i den egna förvaltningen. Den
internationella samordnaren är sammankallande för gruppen.

•

Uppföljning/utvärdering Varje nämnd ska genomföra en årlig uppföljning
av det internationella arbetet. Redovisningen sker i respektive förvaltnings
verksamhetsberättelse och bolagens årsredovisningar. Denna
sammanställning ska också redovisas till den internationella samordnaren
som sedan gör en årlig sammanställning för hela kommunen.
Sammanställningen ska lista medlemskap i internationella
nätverk/organisationer och deltagande i internationella projekt/evenemang
inklusive medfinansiering från EU eller annan finansieringskälla för
internationellt samarbete. Sammanställningen ska innehålla kopplingar till
kommunövergripande och verksamhetsspecifika mål samt redovisa de
effekter, de resultat och det mervärde som tillkommit av det internationella
arbetet.
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Det internationella arbetet inom Barn- och ungdomsförvaltningens
verksamheter
Under senare år har förekomsten av internationella projekt i våra
verksamheter minskat, och vi ser ett värde i att det skapas stimulans för en
förnyad satsning på ett återskapande av detta arbete. Det är dessutom en
tydlig del av barn- och ungdomsförvaltningens uppdrag. I läroplan för
grundskolan (Lg 2011) framhålls t ex att ”i all undervisning är det angeläget
att anlägga vissa övergripande perspektiv”, bl a ett internationellt perspektiv –
som preciseras med att det” är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i
ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt
förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur-och nationsgränser.
Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den
kulturella mångfalden inom landet.” och under punkten 2.8 preciseras rektors
ansvar: ”Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar,
ett särskilt ansvar för …….att skolans internationella kontakter utvecklas, och
skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som
Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen (s 19).”
Den samlade organisation, som rubricerade förslag beskriver, lägger ett ökat
ansvar på såväl nämnd och förvaltning att utveckla och följa upp det
internationella arbetet, men med den positiva effekt att det bidrar till en
kvalitetssäkring av dessa utvecklingsprojekt, som också blir mer synliggjorda
vilket bidrar till kunskapsspridning och samverkan mellan enheter och
verksamheter både inom och mellan förvaltningarna. Kontaktnät skapas och
kan tillvaratas i större utsträckning. Förslagets utformning ligger väl i linje med
nuvarande organisation och arbetssätt inom förvaltningen och blir en del i det
systematiska kvalitetsarbete som är under uppbyggnad.
I dagsläget ingår två representanter för förvaltningen i den internationella
samordningsgruppen.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ställa sig bakom förslag till Internationellt program för Karlskrona
kommun 2014-2020.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________
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§ 75
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
Dnr

Skolområde/avdelning och
delegat
Protokoll från centrala Barn- och ungdomskontoret
samv gr 130919
Förvaltningschef
Maria Persson

BUN
2013.401.004

Organisationsstruktur inom
förvaltningen

BUN

Dispens från gällande Barn- och ungdomskontoret
regler och föreskrifter Kvalitetscontroller
Anita Ottosson

2013.195S.606

Ärendemening

Barn- och ungdomskontoret
Förvaltningschef
Maria Persson

BUN
2013.368.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.380.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.386.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.388.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.395.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN3

Uppsägning av
plats i fritidshem

Lyckeby skolområde
Rektor
Per-Olof Mattsson

2013.242S.606

23 oktober 2013
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BUN3
2013.243S.606

BUN5
2013.261S.606

BUN5
2013.275S.606

Uppsägning av
plats i förskola

Lyckeby skolområde
Förskolechef
Mona Nilsson

Uppsägning av
plats i förskola

Rödeby skolområde
Förskolechef
Karina Karlsson

Uppsägning av
plats i förskola

Rödeby skolområde
Förskolechef
Elisabeth Nilsson/K Karlsson

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och
delegationsärendena.
Besluten finns på barn- och ungdomsnämndens kansli.
_____________
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§ 76
Meddelanden
a) Kommunfullmäktige § 103 Dnr: BUN.2011.432.102
Avsägelser av kommunala uppdrag
b) Kommunfullmäktige § 108 BUN.2009.89.820
Utökat investeringstillstånd för ombyggnad
av Holmsjö skola
c) Kommunfullmäktige § 109 BUN.2013.387.103
Kommunikationsprogram för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet
d) Kommunfullmäktige § 112 BUN. 2013.384.400
Miljöprogram för Karlskrona kommun
e) Tekniska nämnden § 58

f)

BUN.2009.89.820
Ansökan om utökad investeringsram för
ombyggnad av Holmsjö skola.

Förvaltningsrätten i Växjö BUN.2010.508.041
Dom; Bidrag enligt skollagen –
JB Grundskola AB

g) Fr kommunmedborgare

BUN.2013.14.004
Skrivelse gällande målning på Ö Torpskolan

h) Fr förälder

BUN.2013.14.004
Gällande förändring av förskolor.

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
____________
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§ 77
Kurser och konferenser
Höstens föreläsningar enligt tidigare utsänd inbjudan.
Plats: Sunnadalskolan
Kostnadsfria föreläsningar.
Anmälan en vecka före aktuell föreläsning till Birgitta Strelert.
Aktuell föreläsning: 4 november med rubriken Vet vi vad vi gör, när vi gör det
vi gör?
Studie- och yrkesvägledarens roll
Tid: 2 december
Plats: Växjö
Mer information kommer
_________

23 oktober 2013

§ 78
Övrigt
Inga övriga frågor.
____________
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27 november 2013

1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 27 november 2013
§ 79 Aktuell information

§ 80

-

Kostutredningen

-

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona

-

Verksamhetsinformation

Uppföljning ekonomi och personal oktober 2013

§ 81 Handlingsplan för social mångfald – barn- och ungdomsförvaltningen
§ 82 Skolfam®
§ 83 Revidering barn- och ungdomsnämndens reglemente
§ 84 Revidering barn- och ungdomsnämndens delegationsordning
§ 85 Delegationsärenden
§ 86 Meddelanden
§ 87 Kurser och konferenser
§ 88 Övrigt

27 november 2013
Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 27 november 2013 kl 08.30 – 14.25
Ajournering för lunch och gruppmöte kl. 12.30-13.30

Beslutande ordf
ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Jan-Olof Petersson (FP) fr o m kl. 10.00 § 79c
Nicklas Platow (M) kl. 08.30-10.00 § 79 a-b
Chatarina Holmberg (S)
Roland Andréasson (S) kl. 08.30-10.00 § 79 a-b samt kl. 10.35-14.25 §§ 80-88
Helene Gustafsson (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Emma Stjernlöf (M) t o m kl. 14.20 § 87
Eva Ottosson (M) kl. 10.25 – 14.00 § 79c - § 84
Morgan Kullberg (M) t o m kl. 14.20 § 87
Christopher Larsson (SD)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Ann-Louise Trulsson (KD) t o m kl. 10.35 § 79b

Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S)
Anna Strömqvist (S)
Emina Cejvan (M)
Anders Lundberg (MP)

fr o m kl. 10.35 § 79c

Närvarande ersättare

Johan Ekström (S)
Inga-Britt Karlsson (S)
Charlotta Antman (SD)

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem
Peter Arkeklint, ansvarig controller
Gunilla Ingestad, utredare
Tomas Hall, chef Stödteamet §
Camilla Erlandsson, kommunikatör § 79c
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Inbjuden

Per Jonsson, ekonomichef § 79a
Liliann Bjerström, utvecklingsstrateg § 79a
Ronnie Åbrandt, konsult kostutredning § 79a
Eva Dahlberg, mångfaldsstrateg § 79b
Mona Nilsson, förskolechef Lyckeby skolområde § 79c
Diana Bark, förskollärare § 79c
Henning Fuhrman, rektor Trossö skolområde § 79c
Lars Eriksson, EY § 83 föredragning

2

27 november 2013

Utses att justera

Helene Gustafsson (S)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen
den 2 december 2013

3

Justerade paragrafer §§ 79-88
Underskrifter

Sekreterare ______________________________________
Ordförande § 79a-b_________________________________
Ordförande § 79c-88________________________________
Justerare__________________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 27 november 2013
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 2 december 2013.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

27 november 2013
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§ 79
Aktuell information
a

Kostutredningen
BUN.2013.39.622
Kommunens ekonomichef Per Jonsson, utvecklingsstrateg
Liliann Bjerström Lidén och konsult Ronnie Åbrandt informerar
om den kostutredning som gjorts i kommunen.
De berörda nämnderna har nu fram till mitten av januari 2014 på
sig att inkomma med synpunkter.
Informationen tas till protokollet.
____________

b

Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona
BUN.2011.288.109
Mångfalds- och folkhälsostrateg Eva Dahlberg informerar om
Karlskrona kommuns övergripande plan för social mångfald.
Ordförande och ledamöter tackar för bra presentation.
Informationen tas till protokollet.
____________

c

Verksamhetsinformation
Förskolechef Mona Nilsson presenterar Lyckeby skolområde i stort
och informerar om områdets gemensamma inriktning och vision, fyra
ess, Språk, Självständighet, Samspel och Science. Mona ger även en
kort information om den verksamhet som hon ansvarar för.
Förskollärare Diana Bark visar på hur man kan integrerar de fyra
essen i verksamhetens vardag.
Rektor Henning Fuhrman presenterar Trossö skolområdets
gemensamma plattform ”En tross – tusen möjligheter” samt ger
en kort information om deras vision och mål.
Henning berättar även om Wämöskolan - vilka styrkor och
utmaningar som finns och hur det ser ut just nu och framåt.
Ordförande och ledamöter tackar för bra presentationer.
Informationen tas till protokollet.
____________
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§ 80
Uppföljning ekonomi och personal oktober 2013

Nettoanslag
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2013 uppgår till 1 031,6 Mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per 2013-1031 uppgår till 831,6 Mnkr, att jämföra med budgeterat utfall om 844,2 Mnkr,
således en positiv avvikelse mot budget med 12,6 Mnkr.
Kommentarer till utfallet
Utfallet per oktober uppvisar en positiv avvikelse mot budget med 12,6 Mnkr.
Avvikelsen beror till största delen på överskott för resurser som finns centralt
och avser framförallt, överskott på volymbudget inom framförallt förskola,
lokalkostnader, vårdnadsbidrag och nämndens reserv.
Skolområdena uppvisar totalt sett ett underskott mot budget per oktober med
0,5 Mnkr.
Följsamheten mot budget per oktober inom respektive skolområde är totalt
sett acceptabel, men samtidigt ser vi nu att inom skolan går nu
verksamheterna totalt sett med underskott månad för månad. Detta medför att
det ackumulerade överskott som totalt sett finns idag kommer reduceras
kommande två månader.
Chefer inom skola och förskola som riskerar att inte klara sitt ekonomiska
uppdrag inom de ramar som elever och barn genererar i form av elev och
platsbidrag samt tilläggsbelopp har genomfört åtgärder för att, om inte
eliminera sitt beräknade underskott till årsskiftet, åtminstone reducera
detsamma. Vidare behöver vissa enheter inom förskolan vidta särskilda
åtgärder med anledning av kraftiga och oväntade tapp av antalet inskrivna
barn.
Inom skolan visade inlagd budget för 2013 initialt ett underskott på ca 13
mnkr, men med planerade och vidtagna åtgärder kommer detta underskott att
minska väsentligt. Det ska noteras, att av de beräknade 13 mnkr i underskott
var knappt 5 mnkr hänförligt till underskott från tidigare år. Det betyder att de
kommunala skolorna totalt sett inte klarat att lägga en organisation för 2013
som kan bedrivas inom de ramar som elevbidrag och tilläggsbelopp genererar
resursmässigt.
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Inom förskolan har det under senaste åren varit en volymtillväxt av antal barn
vilket underlättat för verksamheten att klara sitt ekonomiska uppdrag, vilket
skett genom att skapa större barngrupper (läs mer intäkter). Den trenden har
nu vänt och det kommer sannolikt under 2013 att vara färre barn i förskolan
jämfört med 2012, vilket innebär åtgärder av andra slag för att klara ekonomin.
Prognos för 2013 0,0 Mnkr
Avvikelse mot budget per 2013-12-31 beräknas till 0,0 mnkr. Prognosen är
förbättrad jämfört föregående prognos. De kommunala skolorna visar fortsatta
problem med att klara sitt ekonomiska åtagande inom de grundresurser som
genereras i form av elevbidrag och tilläggsbelopp; även vissa förskolor
signalerar en negativ avvikelse vid årets slut. Under året vidtagna åtgärder för
att eliminera beräknade underskott har inte varit tillräckligt kraftiga för att fullt
ut anpassa verksamhetens kostnader till de resurser som disponeras.
Sammantaget prognostiseras den kommunala skolan och förskolan att
generera ett underskott mot sin budget med ca 11 Mnkr varav skolan står för 9
Mnkr och förskolan 2 Mnkr.
Investeringsredovisning
Bedömning är att hela investeringsbudgeten för 2013, 4,5 Mnkr samt
kvarstående överförda medel från 2012 0,9 Mnkr, kommer att förbrukas.
Personaluppföljning per den 30 september 2013
Personaluppföljningen visar på en positiv utveckling inom de områden som
är föremål för aktiva åtgärder från förvaltningens sida, bland annat
minskning av fyllnads-/övertid, den genomsnittliga sysselsättningsgraden har
ökat, minskad sjukfrånvaro och ökad frisknärvaro.
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att budgetuppföljning per den 31 oktober 2013 godkänns
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

27 november 2013

7

Ledningsgruppen
BUN.2011.288.109
G Ingestad
A Eklund
M Eriksson
L Winnow
Fskl-chefer
Rektorer
E Dahlberg
§ 81
Akten
Handlingsplan för social mångfald – barn- och ungdomsförvaltningen
Sammanfattning och förslag till beslut
En övergripande plan för social mångfald har upprättats för Karlskrona
kommun, giltig från och med 1januari 2013. Med denna plan som
utgångspunkt ska varje nämnd/styrelse inom kommunen ta fram en
handlingsplan med konkreta och mätbara mål för mångfaldsarbetet inom sina
verksamheter. Handlingsplanen ska antas vart tredje år av respektive
nämnd/styrelse och planen ska innehålla:
-

Kartläggning/inventering/nulägesanalys
Mål för att uppfylla kommunens övergripande Mångfaldsplan
Förslag på åtgärder och aktiviteter
Tidpunkt när åtgärderna ska vara genomförda
Uppföljning och utvärdering

Mot bakgrund av föreliggande rapport bedömer vi att förvaltningens åtaganden
enligt den övergripande planen i dagsläget är organiserat i de former som
bestäms av dels Skollagens krav på upprättande av likabehandlings- och
diskrimineringsplan för respektive enhet och dels den organisation för
systematiskt kvalitetsarbete som har skapats utifrån rådande styrdokument.
Tydligheten vad det gäller prioritering av mål och i uppföljning och utvärdering
ligger väl i linje med det arbetssätt som påbörjats inom förvaltningen. Här
kommer också en samordnad bild av prioriterade utvecklingsfrågor, och
arbetsgången i dessa utvecklingsarbeten, att kunna ges.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås, med hänvisning till ovanstående
att

ställa sig bakom bifogade förslag till social mångfaldsplan för barn- och
ungdomsnämnden 2014.

Yrkanden
Chatarina Holmberg (S) yrkar att i arbetet med internbudgeten ska mål kopplat
till handlingsplan för social mångfald inarbetas.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs tilläggsyrkande och
finner att nämnden bifaller densamma.
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att

2. att

ställa sig bakom bifogade förslag till Social mångfaldsplan för barnoch ungdomsnämnden 2014.

i arbetet med internbudgeten ska mål kopplat till handlingsplan för
social mångfald inarbetas.
___________

27 november 2013
Socialförvaltningen
T Hall
A Eklund
M Eriksson
G Ingestad
Akten
§ 82
SkolFam®

9

BUN.2012.352.625

Bakgrund
Skolgången för familjehemsplacerade barn och unga är ett gemensamt ansvar
för skola och socialtjänst. Socialstyrelsens öppna jämförelser från 2011 visar
att endast 71 % av barn som blivit placerade innan 10 års ålder hade uppnått
minst godkänt betyg i ämnena svenska, matematik och engelska för
grundskolan. För barn i Karlskrona var siffran 58 %. I Karlskrona fanns det 35
helårsplacerade barn år 2012.
SkolFam® som är en skolsatsning inom familjehemsvården är det hittills enda
utvärderade försöket i Sverige att stärka familjehemsplacerade barns
skolgång. Metoden bygger på samverkan mellan berörda parter, individuellt
anpassade insatser och en långsiktig och systematisk uppföljning. Det
förstärkta stödet ges under grundskoletiden med fokuserad intensitet under de
två första åren för respektive barn.
Karlskrona och Ronneby kommuners barn- och ungdoms- och
socialförvaltningar ska gemensamt ansvara för SkolFam® för de båda
kommunerna.
För att få rätt att använda arbetsmodellen SkolFam® krävs att kommunen kan
uppvisa beslut om finansiering och en plan för implementering där det framgår
hur många barn som ska ingå i satsningen, organisation och tidsplan. Det
skall även finnas en viljeyttring från skola och socialtjänst om att satsningen
görs gemensamt.
Arbetsmodellen SkolFam® bygger på ett tvärprofessionellt team, bestående
av en psykolog, en specialpedagog och barnets socialsekreterare, leder
arbetet kring varje barn. Arbetsprocessen består av kartläggning 1 – analys av
resultat, utbildningsplan och uppföljning samt kartläggning 2 och fortsatt
uppföljning.
Kostnad för ett gemensamt SkolFam®
En förutsättning för att inleda arbetsmodellen bör enligt SkolFam® vara att
åtminstone en treårsperiod avsätts från och med kartläggningen av det första
barnet. Även om kommunen inte kan fatta beslut om att verksamheten ska bli
permanent redan från start är det av etiska skäl nödvändigt att åtminstone
säkerställa en tillräcklig långsiktighet för att kunna genomföra och analysera
resultaten både från kartläggning 1 och 2, som sker med två års mellanrum.
Detta krävs också för att verksamheten ska gå att utvärdera.
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Budget är beräknat på 1,0 psykolog samt 1,0 specialpedagog. Kostnad för
lokal är inte medräknat.
Kostnader (tkr)
Personalkostnader
Bil
Avgift nationella nätverket*
Konferenser, nätverksträffar
Utrustning/material (it, tele, tester etc)
Handledning
Övrig drift
Summa

År 1
1 222 tkr
40 tkr
100 tkr
20 tkr
35 tkr
90 tkr
38 tkr
1 545 tkr

Om det uppstår lediga platser finns möjligheten att sälja platser till länets
övriga kommuner eller kommuner med barn placerade i Karlskrona och
Ronneby.
I tjänstemannaskrivelsen, att-sats 3, finns ett skrivfel.
Den korrekta lydelsen finns i förslaget nedan.
Yrkanden
Chatarina Holmberg (S), Pernilla Persson (C) samt Christopher Larsson (SD)
bifaller tjänstemannaförslaget.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta:
1. att

tillsammans med socialnämnden i Karlskrona driva SkolFam® som ett
projekt under 3 års tid med uppstart under 2014

2. att

projektet under 3 års tid blir ett samverkansprojekt mellan skola och
socialtjänst i Karlskrona och Ronneby kommuner

3. att

bevilja 386 000:-/år under 3 års tid för projektet vilket innebär 25 %
av den totala kostnaden som uppgår till 1 545 tkr/år

4. att

beslutet gäller under förutsättning att beslut tas av övriga nämnder

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

27 november 2013
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BUN.2013.330.002

§ 83
Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
Barn och ungdomsnämndens arbetsutskott har den 13 juni 2013, § 45, gett
förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av nuvarande reglemente, som
beaktar förändringar i skollag och förordningar.
I samarbete med kommunjurist och revisionsföretaget EY (tidigare Ernst &
Young) har bifogad rapport (BUN 2013.425.003, bilaga 1) förslag till ändringar,
arbetats fram.
Lars Eriksson, EY, redogör för förslaget.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås för egen del besluta
1. att godkänna förslag till ändringar i reglementet.
Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
2. att godkänna reviderat reglemente för barn- och ungdomsnämnden
Yrkanden
Roland Andréasson (S) yrkar på att nuvarande skrivning av § 18, inkallande
av ersättare, kvarstår.
Christopher Larsson (SD) bifaller Roland Andréassons yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Roland Andréassons yrkande och finner
att barn- och ungdomsnämnden avslår den samma.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller
Roland Andréassons yrkande röstar ja och den som avslår den samma röstar
nej.
Följande röstar ja: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S),
Helene Gustafsson (S), Shirin Sahebjamee (S), Christopher Larsson (SD),
Eva Henningsson (S) samt Anna Strömqvist (S).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Emma Stjernlöf (M),
Eva Ottosson (S), Morgan Kullberg (M), Peter Christensen (FP), Pernilla
Persson (C), Emina Cejvan (M) samt Anders Lundberg (MP).
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Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 7 ja-röster och 8 nej-röster
att avslå Roland Andréassons yrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således för egen del
1. att godkänna förslag till ändringar i reglementet.
Barn och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
2. att godkänna reviderat reglemente för barn- och ungdomsnämnden
Christopher Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet.
__________
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M Eriksson
Ledningsgruppen
Förskolechefer
Rektorer
Skolområden
Akten

BUN.2010.151.002

§ 84
Revidering barn- och ungdomsnämndens delegationsordning
Nuvarande delegationsordning behöver revideras enligt följande:
Tillägg laghänvisning
2.3 Upprättande av likabehandlingsplan.
Nuvarande hänvisning: Skollagen
Ny hänvisning: Skollagen 6:10/Diskrimineringslagen
Ny delegat
2.5 Beslut om vårdnadsbidrag.
Nuvarande delegat: Verksamhetschef, förskola
Ny delegat: Placeringssamordnare
Tas bort ur delegationsordningen
4.2 Vikariat kortare än en månad.
Delegat: Förvaltningschef
Ändras
Rubrik under 4. Personalärenden

Övrig personal ändras till Övriga chefsbefattningar
4.3 Rektor/förskolechef tillsvidareanställning.
Nuvarande delegat: Förvaltningschef i samråd med presidiet.
Ny delegat: Förvaltningschef
4.5 Verksamhetschefer vid barn – och ungdomskontoret.
Nuvarande delegat: Förvaltningschef i samråd med presidiet.
Ny delegat: Förvaltningschef
5.13 Beviljande av medel ur fonder
Palénska donationen, Karlskrona kommuns samfond för daghemsverksamhet, Barnsamaritfonden samt andra fonder.
Delegat: Kvalitetschefen
Fonder med anknytning till skolområden.
Delegat: Rektor/förskolechef
ändras till
Samtliga fonder som inte har anknytning till skolområden
Delegat: Kvalitetschef
Fonder med anknytning till skolområden.
Delegat: Rektor/förskolechef
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6.15 Ansökan om statsbidrag i de fall det krävs.
Delegat: Förvaltningschef
Tillägg
6.16 Beslut å nämndens vägnar i ärenden, som är brådskande.
Ska anmälas vid nämndens nästa ordinarie sammanträde.

Delegat: Ordförande
6.17 Personuppgiftsansvarig.
Beslut som innebär avslag meddelas BUN
Delegat Registrator
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att godkänna tillägg av laghänvisning 2.3,
2. att godkänna ny delegat för 2.5 beslut om vårdnadsbidrag,
3. att godkänna borttagande av 4.2,
4. att godkänna ändring av rubrik under 4. Personalärenden,
5. att godkänna borttagande av delegat 4.3,
6. att godkänna borttagande av delegat 4.5,
7. att godkänna ändring av text avseende 5.13,
8. att godkänna ändring av text avseende 6.15,
9. att godkänna delegation till ordförande avseende beslut som brådskar
6.16 samt
10. att godkänna tillägget 6.17 personuppgiftsansvarig.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________
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§ 85
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
Dnr

Protokoll från
centrala samv gr
131017

Skolområde/avdelning
och delegat
Barn- och ungdomskontoret
Förvaltningschef
Maria Persson

BUN
2013.390.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.405.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.415.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN

Beslut om
vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Förvaltningschef
Maria Persson

2013.412S.043

Beslut om
vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Förvaltningschef
Maria Persson

BUN
2013.413.043

Beslut om
vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Förvaltningschef
Maria Persson

BUN1
2013.74S.606

Uppsägning av
plats i fritidshem

Trossö skolområde
Rektor
Bertil Karlsson

BUN1
2013.75S.606

Uppsägning av
plats i fritidshem

Trossö skolområde
Rektor
Bertil Karlsson

BUN2
2013.116.606

Uppsägning av
plats i förskola

Västra skolområdet
Förskolechef
Susanne Trossö

2013.269S.043

BUN

Ärendemening

15
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BUN3
2013.269S.606

BUN9
2013.42S.606

Uppsägning av
plats i fritidshem

Lyckeby skolområde
Rektor
Per-Olof Mattsson/ gm
Gunilla Bergman

Prövning om elev
ska tas emot i
grundsärskolan
och där läsa
ämnen eller
ämnesområden

Kvalitet och utveckling
Stödteamet
Leg psykolog och samordn.
Torun Thern

Helene Gustafsson (S) har frågor kring ärendena gällande uppsägning.
Förvaltningen lämnar svar på barn- och ungdomsnämnden den 18 december.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och
delegationsärendena.
Besluten finns på barn- och ungdomsnämndens förvaltningskontor.
_____________
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§ 86
Meddelanden
a) Kommunstyrelsen § 198

Dnr: BUN.2013.411.006
Sammanträdesplan år 2014 för
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och utskott

b) Kommunstyrelsen § 199

Dnr: BUN.2012.308.006
Byte av sammanträdesdag

c) Kommunfullmäktige § 122

Dnr: BUN.2011.432.102
Kommunala val

d) Kommunfullmäktige § 125

BUN.2010.514.460
Gemensam måltidspolicy för Karlskrona
kommun

e) Kommunfullmäktige § 127

BUN.2013.439.103
Förslag till revidering av timbelopp för
Samhällsbyggnadsförvaltningens taxedebitering

f) Kommunfullmäktige § 128

BUN.2013.196.004
Balansförteckning över obesvarade motioner
och medborgarförslag den 1 september 2013

g) Kommunfullmäktige § 129

BUN.2013.440.041
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för
hela Karlskrona kommuns verksamhet

h) Regeringskansliet
Utbildningsdepartementet

BUN.2013.420.619
Promemorian vissa skollagsfrågor del 1

i) Arbetsmiljöverket

BUN.2013.75.821
Möjlighet till yttrande enligt 17 § förvaltningslagen, Vedebyskolan

j) Föräldrar m fl Backabo

BUN.2013.401.004
Öppetbrev till barn- och ungdomsnämnden
Gällande nedläggning Backabo förskola
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k) Anonym

BUN.2013.7.004
Gällande stora grupper i förskolan

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

27 november 2013

§ 87
Kurser och konferenser
Föreläsning Undervisningslyftet
Höstens föreläsningar enligt tidigare utsänd inbjudan.
Plats: Sunnadalskolan
Kostnadsfria föreläsningar.
Anmälan en vecka före aktuell föreläsning till Birgitta Strelert.
Aktuell föreläsning: ”Perspektiv på bildning i en digitaliserad tillvaro”
Föreläsare: Mikael Segolsson, fil dr pedagogik.
Tid: Måndag 2 december, välj tid kl 8.30-11.30 eller kl 15-18.
Vägledd eller vilseledd?
Tid: 2 december
Plats: Växjö
Föreläsningen är kostnadsfri.
Anmälan görs av varje ledamot själv. Meddela dock Eva Karlsson
om ni anmält er så samåkning kan organiseras.
____________

19

27 november 2013

§ 88
Övrigt
Kommunal pedagogisk omsorg Torskors
Anna Strömqvist (S) frågar om nedläggningen av den kommunala
pedagogiska omsorgen som finns i Torskors.
Förvaltningen svarar att det finns ett delegationsbeslut på att avveckla
den verksamheten. Förvaltningens tjänstemän har kontakt med berörda
föräldrar.
Kommunala alternativ – pedagogisk omsorg
Roland Andréasson (S) påpekar att det är viktigt att det finns kommunal
pedagogisk omsorg att välja för de föräldrar som vill ha detta alternativ
till sina barn.
Förskolor Trossö
Emma Stjernlöf (M) vill inom kort ha en föredragning om hur det ser ut
med utvecklingen av förskoleplatser på Trossö då kön till förskolorna i
detta område växer. Hur gör man för att hitta en hållbar lösning?
Utökning Saltkråkan
Christopher Larsson (SD) lyfter frågan om utökning av antal förskolebarn
på Kattskär, Saltkråkan. Detta efter ett brev från en förälder med barn på
avdelningen.
Förvaltningen förklarar situationen och hur lösningen ser ut.
Nya förskoleavdelningar på Kungsmarken
Chatarina Holmberg (S) frågar om utökning av antal förskoleavdelningar
i Kungsmarken.
Förvaltningen svarar att Smörblomman utökar med en avdelning då behov
finns i området.
Plotterkarta
Johan Ekström (S) frågar hur långt förvaltningen hunnit i arbetet med
plotterkartan.
Ordförande svarar att kartan finns framtagen, kompletteringar ska göras.
Ny ledamot
Ordförande hälsar Inga-Britt Karlsson (S) välkommen som ersättare i
barn- och ungdomsnämnden.
Uppvaktning
Lotta Antman (SD) har fyllt år. Ordförande lämnar blommar till Lotta och
gratulerar på barn- och ungdomsnämndens vägnar.
__________
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 18 december 2013
§ 89 Aktuell information
- Redovisning undervisningslyftet
- Förändring av administrationen på barn- och ungdomskontoret
- Uppföljning IT-miljonen
§ 90 Förslag till ny tillämpning av tilläggsbelopp (BSB) för
barn/elever om omfattande behov av särskilt stöd
.

§ 91 Verksamhetsplan/internbudget 2014, plan 2015-2016
§ 92 Beslut angående bidrag 2014 till Tant Grön AB
§ 93 Beslut angående bidrag 2014 till Friskolan Svettpärlan
§ 94 Beslut angående bidrag 2014 till AcadeMedia Fria Grundskolor AB
§ 95 Beslut angående bidrag 2014 till Panea AB - Piggelinen
§ 96 Beslut angående bidrag 2014 till Karlskrona Montessorifriskola
§ 97 Beslut angående bidrag 2014 till Bastasjö Språkförskola AB
§ 98 Beslut angående bidrag 2014 till Karlskrona Språkfriskola AB
§ 99 Beslut angående bidrag 2014 till Strömsbergs friskola AB
§ 100 Beslut angående bidrag 2014 till Fantasi föräldrakooperativa förskola
§ 101 Beslut angående bidrag 2014 till Ankaret personalkooperativa förskola
§ 102 Beslut angående bidrag 2014 till Nätet föräldrakooperativ
§ 103 Beslut angående bidrag 2014 till Mariagårdens förskola
§ 104 Beslut angående bidrag 2014 till Silvertärnan föräldrakooperativ
§ 105 Beslut angående bidrag 2014 till Stumholmen föräldrakooperativ
§ 106 Beslut angående bidrag 2014 till Torlyckans personalkooperativ
§ 107 Beslut angående bidrag 2014 till Skärgårdens Montessoriförskola
§ 108 Beslut angående bidrag 2014 till Skutans föräldrakooperativ
§ 109 Beslut angående bidrag 2014 till Stubben föräldrakooperativ
§ 110 Beslut angående bidrag 2014 till Skrävle friförskola
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§ 111 Beslut angående bidrag 2014 till Skrävle fritidshem
§ 112 Beslut angående bidrag 2014 till Lilla Ö
§ 113 Beslut angående bidrag 2014 till Ramkullen
§ 114 Beslut angående bidrag 2014 till Villa Myskulla
§ 115 Beslut angående bidrag 2014 till Villa Kousholt
§ 116 Delegationsärenden
§ 117 Meddelanden
§ 118 Kurser och konferenser
§ 119 Övrigt
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Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 18 december 2013 kl 08.30 – 14.00

Beslutande ordf
1:e v ord
2:e v ordf
Ledamöter

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Chatarina Holmberg (S)
Roland Andréasson (S) fr o m kl. 08.40 föredragning § 90
Helene Gustafsson (S)
Emma Stjernlöf (M) fr o m kl. 08.40 föredragning § 90 t o m kl. 13.50 beslut § 90
Eva Ottosson (M) t o m kl. 13.00 föredragningen
Morgan Kullberg (M)
Christopher Larsson (SD)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg Karlsson (V) ) t o m kl. 13.00 föredragningen
Ann-Louise Trulsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S)
Anna Strömqvist (S)
Inga-Britt Karlsson (S)
Emina Cejvan (M)

§ 89 föredragningen samt beslutsammanträdet

§ 89 föredragningen samt beslutsammanträdet

Närvarande ersättare

Eva Henningsson (S) föredragning förutom § 89
Emina Cejvan (M) föredragning förutom § 89
Martin Abramsson (M) t o m kl. 12.15, del av fördragning § 91
Charlotta Antman (SD)
Anders Lundberg (MP)

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem
Peter Arkeklint, ansvarig controller
Ann-Christin Östlundh, controller föredragningen
Cecilia Westlund, HR-specialist
Marina Eriksson, kvalitetscontroller
Mats Fredh, lokalsamordnare föredragningen
Joanna Chojnacka, praktikant
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Inbjudna

Christin Almqvist, lärare Vedebyskolan
Lisa Lejhall, rektor och IKT-samordnare
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Utses att justera

Peter Christensen (FP)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli torsdagen
den 19 december 2013
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Justerade paragrafer §§ 89-119
Underskrifter

Sekreterare ______________________________________
Ordförande ________________________________________
Justerare__________________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 18 december 2013
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 20 december 2013.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

18 december 2013

§ 89
Aktuell information
a. Redovisning undervisningslyftet BUN.2011.275.027
Verksamhetschef för skola och fritidshem Mats Dahl redovisar hur
arbetena med undervisningslyftet löper.
Christin Almqvist, lärare på Vedebyskolan, presenterar arbetet med
sin C-uppsats i undervisningslyftet.
Undervisningslyftet sker enligt 3O-modellen, föreläsningar,
seminarium och handledning.
Christin har fördjupat sig i hur arbetsminnet fungerar och arbetar
med eleverna enligt en speciell metod för att förbättra deras
arbetsminne.
___________
b. Förändring av administrationen på barn- och ungdomskontoret BUN.2013.399.026
Kvalitetscontroller/administrativ chef Marina Eriksson informerar om
den förändring av administrationen som är på gång på
förvaltningskontoret.
___________
c. Uppföljning av IT-miljonen BUN.2012.320.042
Kvalitetscontroller/administrativ chef Marina Eriksson redovisar
uppföljningen av IT-miljonen, fördelning av tilldelade resurser och
hur förvaltningen följer upp satsningen framöver.
____________
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A Eklund
BUN.2013.514.043
Förskolechefer
Rektorer
Ekonomi/Intendenter
Fristående vht
Friskolor
Ped omsorg
§ 90
Akten
Förslag till ny tillämpning av tilläggsbelopp (BSB) för barn/elever
med omfattande behov av särskilt stöd
Nuvarande hantering av tilläggsbelopp för omfattande behov har visat sig bli
en allt större central budgetpost. Det är olyckligt eftersom ambitionen är att så
många frågor som möjligt ska kunna beslutas nära verksamheten.
Förskolan/skolan har ansvar för barns/elevers stödbehov, oavsett om
stödbehovet ryms inom den målgrupp som genererar tilläggsbelopp eller ej.
Och oavsett om det beviljas tilläggsbelopp eller ej.
Lagstiftningen anger bland annat att tilläggsbelopp för omfattande särskilda
behov endast får ansökas och beviljas för enskilt barn/elev. Därför bör det i
kommunen införas ett nytt regelverk som flyttar resurser från central hantering,
till grundbelopp och på så sätt ökar möjligheten för flexiblare användning.
Senaste året har ett antal rättsfall (överklaganden) i landet visat på en
skärpning i bedömningen av rätten till tilläggsbelopp. En förutsättning för
tilläggsbelopp är att barnet/eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd
som inte är förknippat med undervisningssituationen. ( att jämföra med
förarbetena till lagen där man talar om extraordinära stödåtgärder)
Med dessa juridiska tolkningar i beaktande ser förvaltningen ett behov av att
förtydliga vilka förutsättningar som ska gälla från och med januari 2014.
Förslag till ny tillämpning:
Tilläggsbeloppet ska sökas för enskilt barn/elev.
Det ska vara omfattande funktionshinder av fysisk och/eller medicinsk
karaktär. Exempelvis att barnet/eleven till följd av funktionshindret är helt
beroende av en annan persons hjälp för toalettbestyr, påklädning, mathållning,
förflyttningar.
Tilläggsbelopp avser ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller
andra extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga
undervisningen.
Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplat till det enskilda
barnet/eleven och ska ha direkt samband med barnets/elevens särskilda
behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång eller tillgodose sig
verksamheten i förskolan. Det är alltid individens behov som det
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framträder i vardagen som är underlag för bedömning av tilläggsbelopp, dvs.
frågan om huruvida individen behöver särskilt utformat stöd krävs för att kunna
delta i förskolan, fritidshemmet, skolan.
Förskolan/skolan har ansvar för barns/elevers stödbehov, oavsett om ansökan
beviljas eller ej. Ett avslag innebär alltså inte att behov av särskilt stöd saknas,
utan att behovet inte kan bedömas som omfattande, extraordinärt eller
bedöms vara förknippat med pedagogisk verksamhet/ undervisning .
4 nivåer införs för ersättning:
Nivå 0: En ”tröskelnivå” införs dvs. om stödbehov bedöms vara 15 timmar per
vecka och därunder utgår inget bidrag.
Nivå 1: Beviljad ansökan mellan 16-29 timmar per vecka
Nivå 2: Beviljad ansökan mellan 30-39 timmar per vecka
Nivå 3: Beviljad ansökan över 40 timmar per vecka
Ersättningen är inte dimensionerad att helt täcka kostnaderna, utan ska ses
som ett tilläggsbidrag.
Konsekvenser
Förslaget innebär ingen förändring av målgruppen. Däremot ska det till
förskolor med barn som deltar i Habiliteringens IBT träning (Intensiv Beteende
Träning) även fortsättningsvis utgå extra ersättning motsvarande halva
vistelsetiden.
Förslaget ovan innebär att budget för BSB tilläggsbelopp kan minskas 2014,
jämfört med 2013 och istället lägga en ökning i resursfördelningen.
Tjänstemannaförslag
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att

godkänna förslaget till ny tillämpning av tilläggsbelopp (BSB) för
barn/elever med omfattande behov av särskilt stöd.

2. att

den nya tillämpningen träder ikraft 1 januari 2014

Synpunkt framkommer att en konsekvensanalys borde vara framtagen i
ärendet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013

8

Kommunfullmäktige
BUN.2013.446.041
Ledningsgrupp
A-C Östbergh
Förskolechefer/rektorer
Intendenter
Akten
§ 91
Verksamhetsplan/internbudget 2014, plan 2015-2016
Kvalitetschef Anja Eklund, förvaltningschef Maria Persson och
ansvarig controller Peter Arkeklint redogör för verksamhetsplan/
internbudget 2014, plan 2015-2016.
IKT-samordnare Lisa Lejhall fördrar den digitala utvecklingsplanen och
HR-specialist Cecilia Westlund föredrar personal- och kompetensförsörjningsplanen.
Lokalsamordnare Mats Fredh svarar på frågor om lokalförsörjningsplanen.
Den ekonomiska ramen för 2014 uppgår till 1 045 677 kr.
Förslaget till verksamhetsplan/internbudget 2014, plan 2015-2016 är
förhandlat med de fackliga organisationerna.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden
besluta
1.
2.
3.
4.
5.

att
att
att
att
att

godkänna verksamhetsplan/internbudget för 2014, plan 2015-2016,
godkänna internkontrollplanen,
godkänna lokalförsörjningsplanen,
godkänna digital utvecklingsplan,
godkänna personal- och kompetensförsörjningsplanen

Tilläggsyrkanden
Chatarina Holmberg (S) lämnar sju tilläggsattsatser:
1. att småbarn ska räknas som det fram till den dag de fyller 3 år.
2. att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att utreda
elevhälsovården och hur den möter kraven i skollagen.
3. att Resursskolan ska förstärkas med 700 000 kr för att få resurser att
stödja skolområdena genom att utbilda pedagogerna vid behov.
4. att på lågstadiet utreda 2 lärare i varje klass.
5. att på lågstadiet utreda 5 elever mindre i större klasser.
6. att verksamhetsplanen uppdateras och avsnitt 6 och 7 ersätts av bifogad
tabell och innehållet behandlas på nästkommande sammanträde.
7. att avsnitt 7 uppdateras med beslutet kring Kvalitetskommissionens arbete.
Nicklas Platow (M) yrkar avslag på attsatserna 1-6 och bifall till attsats 7.
Christopher Larsson (SD) yrkar avslag på attsatserna 1, 4 och 6 och bifall
till attsatserna 2, 3, 5 och 7.
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Ändringsyrkande
Pernilla Persson (C) yrkar
att strukturbidrag för 2014 fördelas på följande sätt till skolor på landsbygden
med mindre än 110 elever i årskurs F-6.
600 000 kr i Skärgårdsstöd till Aspö skola
500 000 kr vardera till Torhamn, Kättilsmåla, Tving, Holmsjö, Sturkö,
Fridlevstad, Fågelmara och Strömsbergs skolor.
Christopher Larsson (SD) och Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar bifall till Pernilla
Perssons yrkande.
Ändringsyrkanden
Christopher Larsson (SD) lämnar två ändringsyrkanden:
1. I dokumentet Verksamhetsplan och internbudget 2014 på sidan 9 under
punkten Strategier, aktiviteter för att bidra till målet, sista punkten:
- Genom skolutvecklingsprogrammet NTA – Naturvetenskap och Teknik
för Alla, ges lärare och barn/elever möjlighet att arbeta som forskare. Man
formulerar hypoteser, utforskar och gör experiment inom biologi, fysik,
kemi, matematik och teknik. Lärandet och ansvarstagandet utvecklas
successivt.
Ändras till:
- Genom skolutvecklingsprogrammet NTA – Naturvetenskap och Teknik
för Alla, ges lärare och barn/elever möjlighet att arbeta likt forskare. Man
formulerar hypoteser, utforskar och gör experiment inom biologi, fysik,
kemi, matematik och teknik. Lärandet och ansvarstagandet utvecklas
successivt.
2. I dokumentet Verksamhetsplan och internbudget 2014 på sidan 12 under
punkten
7. Nämndens prioriteringar, andra strecksatsen framförs:
- De olika satsningar som ingår i denna budget skall leda till att alla elever
ska nå lägst nivå godkänd (betyg E) i alla ämnen.
Ändras till:
- De olika satsningar som ingår i denna budget skall leda till
att Karlskrona kommun utvecklas som skolkommun och i ett första
steg tar sig uppåt i SKLs statistik gällande andelen elever som nått
målen i alla ämnen, från en rankingplats bland de 50% i mitten till
de 25% i topp. Vad gäller genomsnittligt meritvärde ska kommunen
kunna visa en uppåtgående trend (dvs. en ökning med 3,0 - 9,9
procentenheter) under verksamhetsåret.
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Nicklas Platow (M) yrkar bifall till Christopher Larssons tilläggsyrkande 1.
Nicklas Platow (M) och Chatarina Holmberg (S) yrkar avslag på Christopher
Larssons tilläggsyrkande 2.
Ändringsyrkande
Christopher Larsson (SD) lämnar ett ändringsyrkande:
I dokumentet Verksamhetsplan och internbudget 2014 på sidan 9 under
punkten Strategier, aktiviteter för att bidra till målet:
Lägg till:
att minst 50 % av totala inköpsvärdet av livsmedel till kommunens
tillagningskök består av KRAV-certifierade/ekologiska/MSC-certifierade
livsmedel.
Ordförande avvisar ändringsyrkandet då ärendet tillhör kommunstyrelsen.
Ändringsyrkande
Anders Lundberg (MP) yrkar på följande ändring:
Punkt 6 Givna uppdrag och beslutande satsningar/(om)prioriteringar
och ekonomiska/finansiella mål, punkten:
”Framtagande av en lokalförsörjningsplan som ska synliggöra behov
och icke-behov/möjligheter till lokalförsörjning”
ändras till:
”Framtagande av en lokalförsörjningsplan som ska synliggöra skiftande
behov, samt kvalitetsförbättringar och effektiviseringsmöjligheter”
Chatarina Holmberg (S) och Christopher Larsson (SD) yrkar bifall till
Anders Lundbergs ändringsyrkande.
Ändringsyrkanden
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar på följande ändringar:
s.7, kapitel 4,
tredje punkten: Näringslivet byts ut mot arbetslivet.
s.9, kapitel 6,

första punkten: Offentlig sektor skrivs in efter företag

Näst sista punkten: som forskare ändras till efter vetenskaplig metodik
Chatarina Holmberg (S) yrkar bifall till Åsa Gyberg Karlssons ändringsyrkande.
Nicklas Platow (M) och Christopher Larsson (SD) yrkar avslag på ändringsyrkandet.
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Yrkande bilagorna
Christopher Larsson (SD) yrkar på återremiss för hela den digitala
utvecklingsplanen 2014-2016.
Nicklas Platow (M) yrkar avslag på återremiss.
Tilläggsyrkande till bilagorna
Chatarina Holmberg (S) yrkar
att den digitala utvecklingsplanen uppdateras och görs teknikoberoende.
Åsa Gyberg Karlsson (V) lämnar följande tilläggsyrkande:
Nytt mål: 5. Pedagoger uttrycker att de fått fler verktyg för att möjliggöra varje
barns utveckling
Ny rubrik: Våra pedagoger som jobbar i verksamheten…
…får kontinuerligt fortbildning och möjlighet att utvecklas i att bli de bästa
digitala pedagogerna.
Chatarina Holmberg (S) yrkar bifall till Åsa Gyberg Karlssons tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs tilläggsyrkande 1,
att småbarn ska räknas som det fram till den dag de fyller 3 år, och finner
att nämnden avslår densamma.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller tilläggsyrkandet röstar ja, den som avslår densamma röstar nej.
Följande röstar ja: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S),
Helene Gustafsson (S), Eva Henningsson (S), Anna Strömberg (S) samt
Inga-Britt Karlsson (S).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M),
Emma Stjernlöf (M), Morgan Karlsson (M), Peter Christensen (FP),
Pernilla Persson (C), Ann-Louise Trulsson (KD), Emina Cejvan (M).
Följande avstår: Christopher Larsson (SD)
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 6 ja-röster, 8 nej-röster och
en ledamot som avstår att avslå tilläggsyrkandet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs tilläggsyrkande 2
att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att utreda elevhälsovården
och hur den möter kraven i skollagen och finner att nämnden avslår
densamma.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs tilläggsyrkande 3
att Resursskolan ska förstärkas med 700 000 kr för att få resurser att stödja
skolområdena genom att utbilda pedagogerna vid behov och finner att
nämnden avslår densamma.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller tilläggsyrkandet röstar ja, den som avslår densamma röstar nej.
Följande röstar ja: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S),
Helene Gustafsson (S), Eva Henningsson (S), Anna Strömberg (S),
Inga-Britt Karlsson (S) samt Christopher Larsson (SD).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M),
Emma Stjernlöf (M), Morgan Karlsson (M), Peter Christensen (FP),
Pernilla Persson (C), Ann-Louise Trulsson (KD), Emina Cejvan (M).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 7 ja-röster, 8 nej-röster att avslå
tilläggsyrkandet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs tilläggsyrkande 4,
att på lågstadiet utreda 2 lärare i varje klass, och finner att nämnden avslår
densamma.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller tilläggsyrkandet röstar ja, den som avslår densamma röstar nej.
Följande röstar ja: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S),
Helene Gustafsson (S), Eva Henningsson (S), Anna Strömberg (S) samt
Inga-Britt Karlsson (S).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M),
Emma Stjernlöf (M), Morgan Karlsson (M), Peter Christensen (FP),
Pernilla Persson (C), Ann-Louise Trulsson (KD), Emina Cejvan (M).
Följande avstår: Christopher Larsson (SD)
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 6 ja-röster, 8 nej-röster och
en ledamot som avstår att avslå tilläggsyrkandet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs tilläggsyrkande 5,
att på lågstadiet utreda 5 elever mindre i större klasser, och finner att
nämnden avslår densamma.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs tilläggsyrkande 6,
att verksamhetsplanen uppdateras och avsnitt 6 och 7 ersätts av bifogad tabell
och innehållet behandlas på nästkommande sammanträde och finner att
nämnden avslår densamma.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller tilläggsyrkandet röstar ja, den som avslår densamma röstar nej.
Följande röstar ja: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S),
Helene Gustafsson (S), Eva Henningsson (S), Anna Strömberg (S) samt
Inga-Britt Karlsson (S).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M),
Emma Stjernlöf (M), Morgan Karlsson (M), Peter Christensen (FP),
Pernilla Persson (C), Ann-Louise Trulsson (KD), Emina Cejvan (M).
Följande avstår: Christopher Larsson (SD)
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 6 ja-röster, 8 nej-röster och
en ledamot som avstår att avslå tilläggsyrkandet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs tilläggsyrkande 7,
att avsnitt 7 uppdateras med beslutet kring Kvalitetskommissionens arbete och
finner att nämnden bifaller densamma.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Pernilla Perssons och finner att nämnden
avslår densamma.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller ändringsyrkandet röstar ja, den som avslår densamma röstar nej.
Följande röstar ja: Christopher Larsson (SD), Pernilla Persson (C) samt
Ann-Louise Trulsson (KD)
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M),
Emma Stjernlöf (M), Morgan Karlsson (M), Peter Christensen (FP) samt
Emina Cejvan (M).
Följande avstår: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S),
Helene Gustafsson (S), Eva Henningsson (S), Anna Strömberg (S) samt
Inga-Britt Karlsson (S).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 3 ja-röster, 6 nej-röster och
6 ledamöter som avstår att avslå ändringsyrkandet.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Christopher Larssons ändringsyrkande 1,
i dokumentet Verksamhetsplan och internbudget 2014 på sidan 9 under
punkten Strategier, aktiviteter för att bidra till målet, sista punkten mot
Åsa Gyberg Karlssons ändringsyrkande, näst sista punkten: som forskare
ändras till efter vetenskaplig metodik och finner att nämnden bifaller
Christopher Larssons ändringsyrkande.
Ordförande ställer proposition på Christopher Larssons ändringsyrkande 2,
i dokumentet Verksamhetsplan och internbudget 2014 på sidan 12 under
punkten 7. Nämndens prioriteringar, andra strecksatsen och finner att
nämnden avslår densamma.
Ordförande ställer proposition på Anders Lundbergs ändringsyrkande
Punkt 6 Givna uppdrag och beslutande satsningar/(om)prioriteringar
och ekonomiska/finansiella mål och finner att nämnden bifaller densamma.
Ordförande ställer proposition på Åsa Gyberg Karlsson (V) ändringsyrkande:
s.7, kapitel 4,tredje punkten: Näringslivet byts ut mot arbetslivet.s.9,
kapitel 6, första punkten: Offentlig sektor skrivs in efter företag och finner
att nämnden bifaller dessa ändringsyrkanden.
Ordförande ställer proposition på om den digitala utvecklingsplanen ska
beslutas idag eller återremitteras. Nämnden beslutar att planen ska beslutas
på dagens sammanträde.
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs yrkande att den
digitala utvecklingsplanen uppdateras och görs teknikoberoende och finner
att nämnden bifaller yrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller yrkandet
röstar ja, den som avslår densamma röstar nej.
Följande röstar ja: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S),
Helene Gustafsson (S), Eva Henningsson (S), Anna Strömberg (S) samt
Inga-Britt Karlsson (S).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M),
Emma Stjernlöf (M), Morgan Karlsson (M) samt Emina Cejvan (M).
Följande avstår: Peter Christensen (FP), Pernilla Persson (C), Ann-Louise
Trulsson (KD) samt Christopher Larsson (SD)
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 6 ja-röster, 5 nej-röster och
fyra ledamöter som avstår att bifalla yrkandet.

18 december 2013

15

forts § 91
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Åsa Gyberg Karlssons tilläggsyrkande
till den digitala utvecklingsplanen
Nytt mål: 5. Pedagoger uttrycker att de fått fler verktyg för att möjliggöra varje
barns utveckling
Ny rubrik: Våra pedagoger som jobbar i verksamheten…
…får kontinuerligt fortbildning och möjlighet att utvecklas i att bli de bästa
digitala pedagogerna och finner att nämnden bifaller desamma.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar följande ändringar i
verksamhetsplan/internbudget 2014, plan 2015-2016:
1. att avsnitt 7 uppdateras med beslutet kring Kvalitetskommissionens arbete
2. att i dokumentet Verksamhetsplan och internbudget 2014 på sidan 9
under punkten Strategier, aktiviteter för att bidra till målet, sista punkten
ändras till: - Genom skolutvecklingsprogrammet NTA – Naturvetenskap
och Teknik för Alla, ges lärare och barn/elever möjlighet att arbeta likt
forskare. Man formulerar hypoteser, utforskar och gör experiment inom
biologi, fysik, kemi, matematik och teknik. Lärandet och ansvarstagandet
utvecklas successivt.
3. att punkt 6 Givna uppdrag och beslutande satsningar/(om)prioriteringar
och ekonomiska/finansiella mål, punkten: ändras till:
”Framtagande av en lokalförsörjningsplan som ska synliggöra skiftande
behov, samt kvalitetsförbättringar och effektiviseringsmöjligheter”
4. att s.7, kapitel 4, tredje punkten: Näringslivet byts ut mot arbetslivet.
5. att s.9, kapitel 6, första punkten: Offentlig sektor skrivs in efter företag.
6. att den digitala utvecklingsplanen uppdateras och görs teknikoberoende
7. att till den digitala utvecklingsplanen lägga till
Nytt mål: 5. Pedagoger uttrycker att de fått fler verktyg för att möjliggöra
varje barns utveckling samt
Ny rubrik: Våra pedagoger som jobbar i verksamheten…
…får kontinuerligt fortbildning och möjlighet att utvecklas i att bli de bästa
digitala pedagogerna och finner att nämnden bifaller desamma.

18 december 2013

forts § 91
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således med ovanstående
ändringar:
1. att godkänna verksamhetsplan/internbudget för 2014, plan 2015-2016,
2. att godkänna internkontrollplanen,
3. att godkänna lokalförsörjningsplanen,
4. att godkänna digital utvecklingsplan,
5. att godkänna personal- och kompetensförsörjningsplanen.
Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S),
Eva Henningsson (S), Anna Strömberg (S) samt Inga-Britt Karlsson (S)
lämnar ett särskilt yttrande till förmån för egna yrkanden, bilaga 1.
Pernilla Persson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande, bilaga 2.
_______________
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18 december 2013
Tant Grön AB
P Arkeklint
Akten

17

BUN.2013.472.043

§ 92
Beslut angående bidrag 2014 till Tant Grön AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-6
Friskola år 7-9

Grundbelopp
VT 2014
78 166 kr
33 697 kr
25 276 kr
11 797 kr
40 069 kr
52 355 kr
62 337 kr

Grundbelopp:
HT 2014
78 166 kr
33 697 kr
25 276 kr
11 797 kr
37 002 kr
49 288 kr
59 271 kr

Lokalbidrag
15 789 kr

17 139 kr
17 139 kr
17 139 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Tant Grön AB beviljas ovanstående bidrag för år 2014
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Friskolan Svettpärlan
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.473.043

§ 93
Beslut angående bidrag 2014 till Friskolan Svettpärlan
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet

Grundbelopp Grundbelopp:
VT 2014
HT 2014
Fristående fritidshem år F-1, plats
33 697 kr
33 697 kr
Fristående fritidshem år 2-3, plats
25 276 kr
25 276 kr
11 797 kr
11 797 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
40 069 kr
37 002 kr
Friskola år 1-6
52 355 kr
49 288 kr
Friskola år 7-9
62 337 kr
59 271 kr

Lokalbidrag

17 139 kr
17 139 kr
17 139 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Friskolan Svettpärlan beviljas ovanstående bidrag för år 2014
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
AcadeMedia Fria Grundskolor AB
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.474.043

§ 94
Beslut angående bidrag 2014 till Galären - AcadeMedia
Fria Grundskolor AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-6
Friskola år 7-9

Grundbelopp
VT 2014
33 697 kr
25 276 kr
11 797 kr
40 069 kr
52 355 kr
62 337 kr

Grundbelopp:
HT 2014
33 697 kr
25 276 kr
11 797 kr
37 002 kr
49 288 kr
59 271 kr

Lokalbidrag

17 139 kr
17 139 kr
17 139 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Academedia fria Grundskolor AB beviljas ovanstående bidrag för år
2014.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Panea AB - Piggelinen
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.475.043

§ 95
Beslut angående bidrag 2014 till Panea AB – Piggelinen
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-6
Friskola år 7-9

Grundbelopp
VT 2014
78 166 kr
33 697 kr
25 276 kr
11 797 kr
40 069 kr
52 355 kr
62 337 kr

Grundbelopp:
HT 2014
78 166 kr
33 697 kr
25 276 kr
11 797 kr
37 002 kr
49 288 kr
59 271 kr

Lokalbidrag
15 789 kr

17 139 kr
17 139 kr
17 139 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Panea AB beviljas ovanstående bidrag för år 2014
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Karlskrona Montessorifriskola AB
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.476.043

§ 96
Beslut angående bidrag 2014 till Karlskrona Montessorifriskola AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-6
Friskola år 7-9

Grundbelopp Grundbelopp:
VT 2014
HT 2014
33 697 kr
33 697 kr
25 276 kr
25 276 kr
11 797 kr
11 797 kr
40 069 kr
37 002 kr
52 355 kr
49 288 kr
62 337 kr
59 271 kr

Lokalbidrag

17 139 kr
17 139 kr
17 139 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Karlskrona Montessorifriskola AB beviljas ovanstående bidrag för år
2014.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Bastasjö Språkförskola AB
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.477.043

§ 97
Beslut angående bidrag 2014 till Bastasjö Språkförskola AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2014
HT 2014
78 166 kr
78 166 kr
15 789 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Bastasjö språkförskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2014
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Karlskrona Språkfriskola AB
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.478.043

§ 98
Beslut angående bidrag 2014 till Karlskrona Språkfriskola AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-6
Friskola år 7-9

Grundbelopp Grundbelopp:
Lokalbidrag
VT 2014
HT 2014
33 697 kr
33 697 kr
25 276 kr
25 276 kr
11 797 kr
11 797 kr
40 069 kr
37 002 kr
17 139 kr
52 355 kr
49 288 kr
17 139 kr
62 337 kr
59 271 kr
17 139 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Karlskrona språkfriskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2014
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Strömsbergs friskola AB
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.479.043

§ 99
Beslut angående bidrag 2014 till Strömsbergs friskola AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-6
Friskola år 7-9

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2014
HT 2014
33 697 kr
33 697 kr
25 276 kr
25 276 kr
11 797 kr
11 797 kr
40 069 kr
37 002 kr
17 139 kr
52 355 kr
49 288 kr
17 139 kr
62 337 kr
59 271 kr
17 139 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Strömsbergs Friskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2014.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Fantasi personalkooperativ
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.480.043

§ 100
Beslut angående bidrag 2014 till Fantasi personalkooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2014
HT 2014
78 166 kr
78 166 kr
15 789 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Fantasi personalkooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år
2014.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Ankaret föräldrakooperativa förskola
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.481.043

§ 101
Beslut angående bidrag 2014 till Ankaret föräldrakooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2014
HT 2014
78 166 kr
78 166 kr
15 789 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Ankaret föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år
2014.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Nätet föräldrakooperativa förskola
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.482.043

§ 102
Beslut angående bidrag 2014 till Nätet föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2014
HT 2014
78 166 kr
78 166 kr
15 789 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Nätets föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år
2014.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Mariagårdens förskola
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.483.043

§ 103
Beslut angående bidrag 2014 till Mariagårdens förskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Grundbelopp:
VT 2014
HT 2014
78 166 kr
78 166 kr

Lokalbidrag
15 789 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Mariagårdens förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2014.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Silvertärnan föräldrakooperativ
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.484.043

§ 104
Beslut angående bidrag 2014 till Silvertärnan föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp
VT 2014
78 166 kr
33 697 kr
25 276 kr
11 797 kr

Grundbelopp: Lokalbidrag
HT 2014
78 166 kr
15 789 kr
33 697 kr
25 276 kr
11 797 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Silvertärnan föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2014.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Stumholmen föräldrakooperativ
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.485.043

§ 105
Beslut angående bidrag 2014 till Stumholmen föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2014
HT 2014
78 166 kr
78 166 kr
15 789 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Stumholmen föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år
2014.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Torlyckans personalkooperativ
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.486.043

§ 106
Beslut angående bidrag 2014 till Torlyckans personalkooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp Grundbelopp:
VT 2014
HT 2014
78 166 kr
78 166 kr
33 697 kr
33 697 kr
25 276 kr
25 276 kr
11 797 kr
11 797 kr

Lokalbidrag
15 789 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Torlyckans personalkooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2014.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Skärgårdens Montessoriförskola
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.487.043

§ 107
Beslut angående bidrag 2014 till Skärgårdens Montessoriförskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2014
HT 2014
78 166 kr
78 166 kr
15 789 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Skärgårdens Montessoriförskola beviljas ovanstående bidrag för år
2014.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Skutans föräldrakooperativ
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.488.043

§ 108
Beslut angående bidrag 2014 till Skutans föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Grundbelopp:
VT 2014
HT 2014
78 166 kr
78 166 kr

Lokalbidrag
15 789 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Skutans föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2014
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Stubben föräldrakooperativ
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.489.043

§ 109
Beslut angående bidrag 2014 till Stubbens föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp Grundbelopp:
VT 2014
HT 2014
78 166 kr
78 166 kr
33 697 kr
33 697 kr
25 276 kr
25 276 kr
11 797 kr
11 797 kr

Lokalbidrag
15 789 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Stubben föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2014
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Skrävle friförskola
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.490.043

§ 110
Beslut angående bidrag 2014 till Skrävle friförskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Grundbelopp:
VT 2014
HT 2014
78 166 kr
78 166 kr

Lokalbidrag
15 789 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Skrävle friförskola beviljas ovanstående bidrag för år 2014
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Skrävle fritidshem
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.491.043

§ 111
Beslut angående bidrag 2014 till Skrävle fritidshem
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp Grundbelopp:
VT 2014
HT 2014
33 697 kr
33 697 kr
25 276 kr
25 276 kr
11 797 kr
11 797 kr

Lokalbidrag

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Skrävle fritidshem beviljas ovanstående bidrag för år 2014
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Lilla Ö
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.492.043

§ 112
Beslut angående bidrag 2014 till Lilla Ö
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp Grundbelopp:
VT 2014
HT 2014
76 649
76 649

Lokalbidrag

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Lilla Ö beviljas ovanstående bidrag för år 2014.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Ramkullen
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.493.043

§ 113
Beslut angående bidrag 2014 till Ramkullen
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2014
HT 2014
76 649 kr
76 649 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Ramkullen beviljas ovanstående bidrag för år 2014
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Villa Myskulla
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.494.043

§ 114
Beslut angående bidrag 2014 till Villa Myskulla
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2014
HT 2014
76 649 kr
76 649 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Villa Myskulla beviljas ovanstående bidrag för år 2014.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
Villa Kousholt
P Arkeklint
Akten
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BUN.2013.495.043

§ 115
Beslut angående bidrag 2014 till Villa Kousholt
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2014 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2014 års bidrag till nedanstående
belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp Grundbelopp: Lokalbidrag
VT 2014
HT 2014
76 649 kr
76 649 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f.d. SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 249 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2014. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Villa Kousholt beviljas ovanstående bidrag för år 2014.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________

18 december 2013
BUN.2013.16.002

§ 116
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
Protokoll från
centrala samv gr
131114

Barn- och ungdomskontoret
Förvaltningschef
Maria Persson

2013.319S.606

Dispens från
gällande regler
och föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Kvalitetscontroller
Marina Eriksson

BUN
2011.285.214

Yttrande i
planärende Detaljplan Säljö udde

Barn- och ungdomskontoret
Förvaltningschef M Persson
Skolutredare C-U Persson

BUN
2013.434.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.443.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.455.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.456.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2013.464.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN3

Uppsägning av
plats i förskola

Lyckeby skolområde
Förskolechef
Charlotte Kansikas

Uppsägning av
plats på fritidshem

Rödeby skolområde
Rektor
Charlott Swärdh

BUN

2013.316S.606

BUN5
2013.245S.606

41

18 december 2013
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forts § 116

BUN5
2012.262S.606

BUN9
2013.97S.606

Uppsägning av
plats i förskola

Rödeby skolområde
Förskolechef
Elisabeth Nilsson

Prövning om en
elev ska tas emot
i grundsärskolan
och där läsa
ämnen eller
ämnesområden

Kvalitet och utveckling
Stödteamet
Leg psykolog och samordn för
särskolan
Torun Thern

Kravassistent Silva Larsson kommer till nämndens januarisammanträde för att
informera om rutinerna kring uppsägning av plats på grund av obetalda
räkningar.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och
delegationsärendena.
Besluten finns på barn- och ungdomsnämndens förvaltningskontor.
_____________

18 december 2013
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§ 117
Meddelanden
a) Kommunstyrelsen § 198

Dnr: BUN.2013.411.006
Sammanträdesplan år 2014 för
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och utskott

b) Kommunstyrelsen § 199

Dnr: BUN.2012.308.006
Byte av sammanträdesdag

c) Kommunfullmäktige § 122

Dnr: BUN.2011.432.102
Kommunala val

d) Kommunfullmäktige § 125

BUN.2010.514.460
Gemensam måltidspolicy för Karlskrona
kommun

e) Kommunfullmäktige § 127

BUN.2013.439.103
Förslag till revidering av timbelopp för
Samhällsbyggnadsförvaltningens taxedebitering

f) Kommunfullmäktige § 128

BUN.2013.196.004
Balansförteckning över obesvarade motioner
och medborgarförslag den 1 september 2013

g) Kommunfullmäktige § 129

BUN.2013.440.041
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för
hela Karlskrona kommuns verksamhet

h) Regeringskansliet
Utbildningsdepartementet

BUN.2013.420.619
Promemorian vissa skollagsfrågor del 1

i) Arbetsmiljöverket

BUN.2013.75.821
Möjlighet till yttrande enligt 17 § förvaltningslagen, Vedebyskolan

j) Föräldrar m fl Backabo

BUN.2013.401.004
Öppetbrev till barn- och ungdomsnämnden
Gällande nedläggning Backabo förskola

18 december 2013
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forts § 117
k) Anonym

BUN.2013.7.004
Gällande stora grupper i förskolan

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

18 december 2013

§ 118
Kurser och konferenser
Kick-off Lyckeby skolområde
Tid: 7 januari 2014 08.00-12.30
Plats: Konserthuset
Anmälan till Eva Karlsson snarast.
____________
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18 december 2013

§ 119
Övrigt
Kommunal pedagogisk omsorg Torskors
Anna Strömqvist (S) yrkar på att nedläggningen av den kommunala
pedagogiska omsorgen som finns i Torskors omprövas.
Ordförande svarar att ärendet får lämnas in till ärendeberedningen.
Dagens sammanträde
Roland Andréasson (S) och Christopher Larsson (SD) framför kritik för
tidsbrist till dagens sammanträde.
____________
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26 mars 2014

1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 26 mars 2014
§ 12 Aktuell information
-

Attitydundersökning grundsärskola 2013

-

PRIO – för att varaktigt lyfta kunskapsresultaten i den svenska
skolan

§ 13

-

SPIRA – på gång

-

Nuläge volymplanering förskola

-

Planering NKC

Svar på motion ”Släpp elevdatorerna fria”

§ 14 Budgetuppföljning per februari/personaluppföljning
§ 15 Delegationsärenden
§ 16 Meddelanden
§ 17 Kurser och konferenser
§ 18 Övrigt

26 mars 2014

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 26 mars 2014 kl 08.30 – 11.50

Beslutande ordf
1:e v ord
2:e v ordf
Ledamöter

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (-)
Chatarina Holmberg (S)
Roland Andréasson (S) fr o m § 12c
Helene Gustafsson (S)
Shirin Sahebjamee (S) fr o m § 12c
Emma Stjernlöf (M)
Eva Ottosson (M)
Morgan Kullberg (M)
Christopher Larsson (SD)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg Karlsson (V)

Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S)
Johan Ekström (S) §12a-b
Inga-Britt Karlsson (S) §12a-b
Närvarande ersättare

Johan Ekström (S)
Inga-Britt Karlsson (S)
Sonny Bengtsson (S)
Emina Cejvan (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Charlotta Antman (SD)
Anders Lundberg (MP)
Bengt Jönsson (-)

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Peter Arkeklint, controller
Marina Eriksson, kvalitetscontroller
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Helen Allevang, vik verksamhetschef förskola
Anna Holmberg, processledare
Jenny Althini, processledare
Camilla Erlandsson, kommunikatör
Eva Axelsson, förskolechef
Ann-Sofie Jonsson, nämndsekreterare

2

26 mars 2014

Utses att justera

Chatarina Holmberg (S)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen
den 31 mars 2014

3

Justerade paragrafer §§ 12-18
Underskrifter

Sekreterare ______________________________________
Ordförande _______________________________________
Justerare__________________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 26 mars 2014
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 31 mars 2014.
Intygar i tjänsten

Ann-Sofie Jonsson
Nämndsekreterare

26 mars 2014
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§ 12
Aktuell information
a

Attitydundersökning grundsärskola 2013
Kvalitetscontroller Marina Eriksson redovisar resultatet av
attitydundersökningen i grundsärskolan 2013.
Ledamöter ställer frågor. Kvalitetscontroller Marina Eriksson svarar.
Informationen tas till protokollet.
____________

b

PRIO – för att varaktigt lyfta kunskapsresultaten i den svenska
skolan
Processledare Anna Holmberg och Jenny Althini presenterar PRIOprojektet. PRIO står för Planering, Resultat, Initiativ och Organisation
och är ett projekt som sedan januari 2012 drivs av Sveriges Kommuner
och Landsting och Stockholms stad. Karlskrona är den 19 kommunen
som deltar i projektet.
Ordförande och ledamöter tackar för en bra presentation.
Informationen tas till protokollet.
____________

c

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

d

Nuläge volymplanering förskola
Vik verksamhetschef förskola Helen Allevang och förskolechef Eva
Axelsson redovisar nuläget för volymplaneringen som ligger till grund
för framtida eventuella satsningar
Informationen tas till protokollet.
____________

26 mars 2014
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§ 12 forts
e

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

26 mars 2014

Akten
A Karlsson
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BUN.2014.31.610

§ 13
Svar på motion ”Släpp elevdatorerna fria”
Bakgrund
I en motion, inkommen den 24 januari 2013 (KS.2013.52.610), från Anna
Ekström (FP) föreslås att elevdatorer ska undantas från kommunens
gemensamma IT-samordning.
IT-samordnare Anders Karlsson har besvarat motionen från Barn- och
ungdomsförvaltningens sida.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att motionen anses vara besvarad
Yrkanden
Chatarina Holmberg (S) yrkar på återremiss för att förtydliga skrivningarna i
remissvaret över rektorernas möjligheter, den digitala handlingsplanen och
planen över utbyggande av det trådlösa nätverken på förskolor och skolor.
Emma Stjernlöf (M) och Niklas Platow (-) bifaller Chatarina Holmbergs
yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs återremissyrkande och
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller densamma.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att återremittera ärendet till förvaltningen
___________

26 mars 2014

Akten
P Arkeklint
M Persson
C Westlund

7

BUN.2013.198.041

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

26 mars 2014
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§ 14 forts
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs tilläggsyrkande och
finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller densamma.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att budgetuppföljning per den 28 februari 2014 godkänns och överlämnas
till kommunstyrelsen
2. att ta informationen om personaluppföljningen till dagens protokoll
3. att i fortsättningen ska alla beslutsattsatser gällande samma ärende
samlas i ett och samma dokument

___________

26 mars 2014
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BUN.2014.16.002

§ 15
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
Dnr

Ärendemening

BUN
2012.180.212

Fördjupad
översiktsplan

Barn- och ungdomskontoret
Förvaltningschef
Maria Persson

BUN

Mottagande av
barn från annan
kommun, 10 st

Barn- och ungdomskontoret
Förvaltningschef
Maria Persson

BUN
2014.77.623

Beslut gällande
skolskjuts växelvis boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2014.71S.606

Dispens från
gällande regler

Barn- och ungdomskontoret
Kvalitetscontroller
Marina Eriksson

BUN
2014.97S.606

Dispens från
gällande regler

Barn- och ungdomskontoret
Kvalitetscontroller
Marina Eriksson

BUN
2014.75S.606

Dispens från
gällande regler

Barn- och ungdomskontoret
Kvalitetecontroller
Marina Eriksson

BUN
2014.72S73S.606

Vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Placeringssamordnare
Ewa-Lott Ottosson

BUN

Vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Placeringssamordnare
Ewa-Lott Ottosson

2014.12.606

2014.81S.606

Skolområde/avdelning och
delegat
Protokoll från centrala Barn- och ungdomskontoret
samv gr 1402
Förvaltningschef
Maria Persson

26 mars 2014
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§ 15 forts
BUN3

Beslut om
fritidshemsplacering
utifrån särskilt behov

Lyckeby skolområde
Rektor
Per-Olof Mattsson

Anmälan kränkande
behandling

Lyckeby skolområde
Rektor
Per-Olof Mattsson

2011.245S.606

Uppsägning av plats
på fritidshem på
grund av skuld

Rödeby skolområde
Rektor
Charlott Swärdh

BUN9

Prövning/särskolan

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

2014.105.606

BUN3
2014.110.606

BUN5

2013.157S.606

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

26 mars 2014
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§ 16
Meddelanden
a) Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2013.479.043
Föreläggande – laglighetsprövning enligt
kommunallagen

b) Skolverket

BUN.2014.103.047
Beslutsmeddelande om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsa år 2014

c) Skolverket

BUN.2014.91.047
Beslutsmeddelande om statsbidrag för omsorg
på obekväm tid 2014

d) Skolinspektionen

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

Helen Gustafsson (S) undrar över behovet av ”nattis”. Förvaltningen svarar.
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att informera om ramarna kring obekväm
öppettid.

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

26 mars 2014
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§ 17
Kurser och konferenser
Inga nya kurser eller konferenser.
Ordförande ber Shirin Sahebjamee (S) att till nästa sammanträde förbereda en
presentation om sin konferens i Sundsvall.
_________

26 mars 2014

13

§ 18
Övrigt
Ny ersättare
Ordförande hälsar Sonny Bengtsson (S) välkommen som ersättare i barn- och
ungdomsnämnden.
Sociala medier
Åsa Gyberg Karlsson (V) frågar hur barn- och ungdomsförvaltningen ställer sig
till lojalitetsplikt kontra yttrandefrihet i sociala medier.
Förvaltningen svarar att man följer den kommunövergripande policyn.
Rapport från E&Y
I ett yrkande från förvaltningsövergripande samverkansgruppen har
arbetssituationen för förskolechefer och rektorer uppmärksammats.
Förvaltningen kontaktade E&Y som fick i uppdrag att genomföra en
granskning. Under januari genomfördes intervjuer med berörda, och den
preliminära rapporten samt förbättringsförslag kommer att redovisas på
torsdag den 27 mars 2014. Förvaltningen kommer att jobba vidare med de
föreslagna åtgärderna.
____________

30 april 2014

1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 30 april 2014
§ 19 Aktuell information

§ 20

-

Tullskolan – förändring i byggplan

-

Regelverk omsorg på natten

-

Lokalplanering Trossö-Wämö

-

Tillsättning förskolechefstjänster

-

Gemensam bemanning

-

Undervisningslyftet – redovisning forskningsuppgifter

Rosenfeldtskolan – behov av utökade lokaler

§ 21 Förskola Saltö – ändrat beslut utifrån skolöverenskommelsen
§ 22 Beslut förskolor
§ 23 Analys av prognos förskola/skola i budgetuppföljning per februari 2014
§ 24 Delegationsärenden
§ 25 Meddelanden
§ 26 Kurser och konferenser
§ 27 Övrigt

30 april 2014

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 30 april 2014 kl 08.30 – 12.30

Beslutande ordf
1:e v ord
2:e v ordf
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S)
Charlotta Antman (SD) fr o m 11:20

Närvarande ersättare

Johan Ekström (S)
Inga-Britt Karlsson (S)
Sonny Bengtsson (S)
Emina Cejvan (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Charlotta Antman (SD)

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem
Peter Arkeklint, controller
Ewa-Lott Ottosson, placeringssamordnare
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Helen Allevang, vik verksamhetschef förskola
Kerstin Ibstedt-Henningsson, förskolechef
Ann-Sofie Jonsson, nämndsekreterare

2

30 april 2014

Utses att justera

Emma Stjernlöf (M)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli tisdagen
den 6 maj 2014

3

Justerade paragrafer §§ 19-27
Underskrifter

Sekreterare ______________________________________
Ordförande _______________________________________
Justerare__________________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 30 april 2014
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 6 maj 2014.
Intygar i tjänsten

Ann-Sofie Jonsson
Nämndsekreterare

30 april 2014
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§ 19
Aktuell information
a

Tullskolan – förändring i byggplan
Förvaltningschef Maria Persson redogör för de uppkomna
förändringarna i byggplanen.
Det kommer inte att behövas ett nytt investeringsbeslut.
Informationen tas till protokollet.
____________

b

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

c

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

Informationen tas till protokollet.
____________

d

Tillsättning förskolechefstjänster
Verksamhetschef förskola Solvig Ohlsson redovisar för tillsättningen
av aktuella förskolechefstjänster
Informationen tas till protokollet.
____________

30 april 2014
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§ 19 forts
e

Gemensam bemanning
Förvaltningschef Maria Persson redovisar projekt ”Gemensam
bemanning”. Syftet med projektet är att skapa en organisatoriskt
sammanhållen enhet för bokning och bemanning av vikarier i
Karlskrona kommun. Berörda förvaltningar är barn- och
ungdomsförvaltningen, handikappförvaltningen och äldreförvaltningen.
Planerad start för den nya bemanningsenheten är den 1 januari 2015.
Informationen tas till protokollet.
___________

f

Undervisningslyftet – redovisning forskningsuppgifter
Eftermiddagens tema består i att lärare/pedagoger från
Sunnadalskolan, Lyckebyskolan, Verköskolan och Vedebyskolan
presenterar sina respektive forskningsprojekt.
____________

30 april 2014

Akten
M Fredh
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BUN.2011.406.619

§ 20
Rosenfeldtskolan – behov av utökade lokaler
Rosenfeldtskolan är inför läsåret 2014/2015 i behov av ytterligare
lokalutrymme, i form av klassrum, eftersom elevantalet ökar inom skolans
upptagningsområde.
Bakgrund
Utifrån Skolöverenskommelsens beslut 2012 har förskola flyttat in i Rosenfeldtskolans lokaler och en förtätning har skett. Eftersom även eleverna i årskurs 6
numera går på skolan och trots att en viss lokalanpassning för detta även har
skett, uppstår ytterligare lokalbrist inför läsåret 2014/2015. Skolan innefattar
även särskoleverksamhet, vilken kräver en del specialutrymmen för sin
verksamhet.
Lokalanpassningar
Ett nytt förslag till lokallösning presenteras, genom att föreslå att två
grupprum byggs om till ett klassrum. Skolledningen har, i sin
verksamhetsplanering inför nästa läsår, gjort bedömningen att detta är möjligt
att göra och ändå klara övrig verksamhet.
Ekonomi/Investerings- och hyreskostnad
Enligt offert från Fastighetsavdelningens byggservice, kommer den ovan
beskrivna förändringen att kosta 70 tkr.
Det medför, vid en avskrivning på tio år, en årlig hyresökning med 7 000
kronor per år, under denna tioårsperiod.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att hos Tekniska förvaltningen hemställa att ovan angivna
lokalanpassningar av Rosenfeldtskolan utföres under sommaruppehållet
2014, så att de är klara till läsårsstarten 2014/2015, samt
2. att hos Tekniska förvaltningen hemställa att investeringskostnaden tas ur
fastighetsavdelningens klumpanslag, med en fördelad avskrivning på 10 år

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget
___________

30 april 2014

Akten
M Fredh
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BUN.2011.406.619

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

30 april 2014

8

§ 21 forts
förskolor på Trossö, enligt ett förslag till utredning som förvaltningen för
närvarande arbetar med, avseende kommande förslag till struktur för förskolor
och skolor i Trossö/Wämöområdet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslås besluta
1. att ompröva beslutet utifrån Skolöverenskommelsen 2012 och
2. att avstå etablering av förskola i Saltöskolans lokaler
Yrkanden
Chatarina Holmberg (S) lämnar ändringsyrkande gällande attsats 1
att göra avsteg från Skolöverenskommelsen 2012 vad gäller förskola i
Saltöskolans lokaler.
Charlotta Antman (SD) lämnar ändringsyrkande gällande attsats 1
att göra ett avsteg från Skolöverenskommelsen 2012.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S) ändringsyrkande
mot Charlotta Antmans (SD) ändringsyrkande och finner att nämnden bifaller
Chatarina Holmbergs (S) ändringsyrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att göra avsteg från Skolöverenskommelsen 2012 vad gäller förskola i
Saltöskolans lokaler och
2. att avstå etablering av förskola i Saltöskolans lokaler
___________

30 april 2014

Akten
M Persson
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BUN.2013.401.004

§ 22
Beslut förskolor
Förvaltningschef tog den 18 oktober 2013 beslut på delegation att stänga ett
antal förskoleavdelningar och pedagogisk omsorg gällande följande enheter:
Annebo förskola
Backabo förskola
Gläntans förskola
Havgårdens förskola
Torskors dagbarnvårdargrupp
Förvaltningsrätten har prövat ärendet och meddelar i dom den 31 mars 2014 att
beslutet ska upphävas. Skäl som anförs är att det strider mot 6 kap 34 § i
kommunallagen; nämligen att förvaltningschef inte äger rätt att ta beslut på
delegation utifrån det inriktningsbeslut som nämnden bestämt. Det föranleder ett
beslut i frågan direkt av nämnden.
Beslut om nedläggning och skäl till ställningstagande är tidigare kommunicerat till
nämnden. Förhållandet kvarstår idag, en minskad efterfrågan på platser samt
verkställighet av uppdrag att avveckla små enheter till förmån för utveckling av
resurseffektiva enheter med flera avdelningar. Praktiskt förhåller det sig så att
barnen i dessa verksamheter fått nya placeringar inför sommar/höst och
personalen är omplacerad, samt att hyreskontrakt är uppsagda och
återställningsarbeten beställda. Pedagogisk omsorg i Torskors avvecklades vid
årsskiftet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att stängning av utpekade enheter verkställs
Yrkanden
Chatarina Holmberg (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) lämnar ändringsyrkande
att stängning av utpekade enheter verkställs, utom vad gäller Junibacken
(Backabo förskola)
att Junibacken (Backabo förskola) ska få fortsätta bedriva sin verksamhet
Emma Stjernlöf (M) och Nicklas Platow (-) yrkar avslag på Chatarina Holmbergs
(S) yrkande
Tilläggsyrkanden
Chatarina Holmberg (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) lämnar tilläggsyrkande
att förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utöka
förskoleverksamheten i Backabo eller Mariedal.

30 april 2014
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§22 forts
Emma Stjernlöf (M) lämnar tilläggsyrkande
att förvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för en ny
ändamålsenlig förskoleenhet på 2-4 avdelningar i det geografiska området kring
Backabo.
Pernilla Persson (C), Ann-Louise Trulsson (KD) och Nicklas Platow (-) yrkar bifall
till Emma Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs yrkande och finner att
barn- och ungdomsnämnden avslår densamma.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller
tjänstemännens förslag röstar ja och den som avslår densamma röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (-), Emma Stjernlöf
(M), Eva Ottosson (M), Morgan Kullberg (M), Peter Christensen (FP), Pernilla
Persson (C) samt Ann-Louise Trulsson (KD).
Följande röstar nej: Chatarina Holmberg (S), Roland Andreasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Eva Henningsson (S), Charlotta Antman (SD)
samt Åsa Gyberg Karlsson (V).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 7 nej-röster att bifalla
tjänstemännens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S) och Åsa Gyberg
Karlssons (V) tilläggsyrkande mot Emma Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande och finner
att barn- och ungdomsnämnden avslår Chatarina Holmbergs (S) tilläggsyrkande.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller Chatarina
Holmbergs (S) och Åsa Gyberg Karlssons (V) tilläggsyrkande röstar ja och den
som bifaller Emma Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Chatarina Holmberg (S), Roland Andreasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Eva Henningsson (S), Charlotta Antman (SD)
samt Åsa Gyberg Karlsson (V).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (-), Emma Stjernlöf
(M), Eva Ottosson (M), Morgan Kullberg (M), Peter Christensen (FP), Pernilla
Persson (C) samt Ann-Louise Trulsson.

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

30 april 2014
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§ 23
Analys av prognos förskola/skola i budgetuppföljning per
februari 2014
Verksamhetschef förskola Solvig Ohlsson och verksamhetschef skola Mats
Dahl redovisar analysen av prognosen från budgetuppföljningen per februari
2014.
Förskolans prognos visar ett minus med 3 141 000 kr fördelat på 8 förskoleområden.
De orsaker som till största del ligger till grund för resultatet är barn med särskilt
stöd, små enheter och brist på barn.
Grundskolans prognos visar på ett minus med 6 497 000 kr.
Grundsärskolans prognos visar på ett minus med 2 031 000 kr.
De orsaker som till största del ligger till grund för resultatet är behöv av
pedagogiskt stöd, minskad tilldelning utifrån social ekonomiskt index,
omvärldsförändringar samt åldersstruktur på små enheter.
Informationen tas till protokollet.
_______________

30 april 2014
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BUN.2014.16.002

§ 24
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
delegat
Protokoll från centrala Barn- och ungdomskontoret
samv gr 140320
Förvaltningschef
Maria Persson

BUN
2014.136.619

Förändring av
regelverk rörande
maxtaxa

Barn- och ungdomskontoret
Förvaltningschef
Maria Persson

BUN
2014.12.606

Mottagande i förskola
av barn från annan
kommun, 9st

Barn- och ungdomskontoret
Förvaltningschef
Maria Persson

BUN
2013.38.630

Utökning av platser,
Villa Myskulla

Barn- och ungdomskontoret
Kvalitetscontroller
Marina Eriksson

BUN
2014.134.046

Ansökan om
fondmedel

Barn- och ungdomskontoret
Kvalitetschef
Anja Eklund

BUN
2014.25S.609

Avgiftsbefrielse i
förskolan

Barn- och ungdomskontoret
Verksamhetschef förskola
Solvig Ohlsson

BUN
2011.536.291

Förslag till beslut.
Investeringstillstånd
för utbyggnad NKC

Barn- och ungdomsnämnden
Ordförande
Jan-Olof Petersson

BUN
2014.22S.606
2014.75S.606

Dispens från gällande Barn- och ungdomskontoret
regler och föreskrifter Kvalitetscontroller
Marina Eriksson

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

Vårdnadsbidrag

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

Beslut gällande
skolskjuts – växelvis
boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

Beslut gällande
skolskjuts – växelvis
boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

Beslut gällande
skolskjuts – växelvis
boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

Beslut gällande
Skolskjuts – växelvis
boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

2014.106.623

Beslut gällande
Skolskjuts – växelvis
boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN3

Fritidsplacering

Lyckeby skolområde
Rektor
Martin Andersson

Fritidsplacering

Lyckeby skolområde
Rektor
Per-Olof Mattsson

Fritidsplacering

Lyckeby skolområde
Rektor
Per-Olof Mattsson

Prövning om en elev
ska tas emot i
grundsärskola

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

2014.102.623

BUN
2014.105.623

BUN
2014.122.623

BUN
2014.131.623

BUN

2014.134S.606

BUN3
2014.50S.606

BUN3
2014.49S.606

BUN9
2013.160S.606

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

30 april 2014
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§ 25
Meddelanden
a) Kommunfullmäktige § 52

BUN.2014.127.163
Förslag till Trygghets- och säkerhetspolicy

b) Kommunstyrelsen § 90

BUN.2013.198.041
Kommunstyrelsens fortsatta hantering av de av
kommunfullmäktige fastställda målen för 2014

c) KommunstyrelsensAU §24 BUN.2011.536.291
Nättrabyskolan
d) Tekniska nämnden § 33

BUN. 2011.536.291
Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad
av Nättrabyskolan

e) Förvaltningsrätten i Växjö BUN.2011.503S.606
Dom, bidrag enligt skollagen i form av
tilläggsbelopp
f)

Förvaltningsrätten i Växjö BUN.2013.334S.606
Dom, laglighetsprövning enligt kommunallagen

g) Förvaltningsrätten i Växjö BUN.2013.401.004
Dom, laglighetsprövning enligt kommunallagen,
fråga om delegation till tjänsteman
h) Förvaltningsrätten i Växjö BUN.2013.401.004
Beslut, laglighetsprövning enligt kommunallagen;
nu fråga om avvisning
i)

Skolverket

BUN.2013.162.047
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare 2014/2015

j) Skolinspektionen

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

k) Förälder

BUN.2013.401.004
Nedläggning av förskolor
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§ 25 forts
l) Elever

BUN.2014.14.004
Synpunkter på arbetssituationen

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

30 april 2014
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§ 26
Kurser och konferenser
Informationskväll om mottagande och etablering av nyanlända vuxna och
ensamkommande barn i Blekinge län.
Inbjudan från länsstyrelsen, 22 maj kl 18:00-21:00 på Ronneby Brunn
_________

30 april 2014
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§ 27
Övrigt
Spira
Roland Andreasson(S) tackar för nerlagt jobb med att ta fram magasinet.
Roland är mycket nöjd och tacksam över resultatet.
Förskolors lekplatser
Pernilla Persson (C) har fått frågan från en representant från Tekniska
nämnden om hur barn- och ungdomsnämnden ställer sig till att allmänheten
använder lekplatserna på förskolorna. Det förekommer i dagsläget försök på
vissa förskolor. Ett problem är ansvarsfördelningen. Frågan hålls öppen.
Mobbning
Nicklas Platow (-) efterfrågar redovisning av hur förvaltningen jobbar mot
mobbning. Frågan kommer att tas upp på nästa sammanträde.
____________

28 maj 2014

1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 28 maj 2014
§ 28 Aktuell information

§ 29

-

Aktuell kö-sammanställning förskola

-

Aktuell kö-sammanställning ”nattis”

-

Arbetssätt för att motverka mobbning

-

Introduktion för vikarier

-

Redovisning av grundsärskolans verksamhet

Plan för studie- och yrkesvägledning i Karlskrona kommun

§ 30 Förslag till yttrande över ansökan om godkännande av samt bidrag till
enskild pedagogisk omsorg – Ekbacken, enskild firma
§ 31 PRIO i budget
§ 32 Kvalitetskommissionen - återrapportering
§ 33 Förslag till ändring i delegationsordning
§ 34 Förslag till beslut avseende tillbyggnad av B-hall vid Vedebyskolan
§ 35 Förslag till beslut avseende äskande av tilläggsmedel för 2014
§ 36 Ny förskola Trossö, lokalärende
§ 37 Google apps for education
§ 38 Delårsrapport per den 30 april
§ 39 Delegationsärenden
§ 40 Meddelanden
§ 41 Kurser och konferenser
§ 42 Övrigt

28 maj 2014

Plats och tid

2

Palanderska Gården, Tegelhuset, Sessionssalen
onsdagen den 28 maj 2014 kl 08.30 – 16.10
Ajournering för lunch 12.00-13.15

Beslutande ordf
1:e v ord
2:e v ordf
Ledamöter

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (-) fr o m 09.35 § 31 föredragning
Chatarina Holmberg (S)
Roland Andréasson (S) t o m 15.15 § 37 beslutsärende
Helene Gustafsson (S)
Shirin Sahebjamee (S) 08.30-12.00 samt 13.50-16.10
Emma Stjernlöf (M)
Eva Ottosson (M)
Morgan Kullberg (M) t o m 13.55 § 30 beslutsärende
Christopher Larsson (SD)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD) t o m 11.55 § 37 föredragning

Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S) t o m 12.00 § 37 föredragning
Anna Strömqvist (S) fr o m 13.15 § 38 föredragning
Johan Ekström (S) fr o m 16.00 § 39 beslutsärende
Emina Cejvan (M) t o m 09.35 § 30 föredragning samt fr o m 13.55 § 31 beslutsärende
Patrik Stjernlöf (M) fr o m 11.55 § 38 föredragning
Närvarande ersättare

Anna Strömqvist (S)
Johan Ekström (S)
Inga-Britt Karlsson (S)
Sonny Bengtsson (S)
Emina Cejvan (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Anders Lundberg (MP)

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Mats Dahl, verksamhetschef skola fritidshem
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Peter Arkeklint, controller
Marina Eriksson, kvalitetscontroller
Ewa-Lott Ottosson, placeringssamordnare
Helen Allevang, vik verksamhetschef förskola
Mats Fredh, lokalsamordnare
Anders Karlsson, IT-samordnare
Cecilia Westlund, HR-samordnare
Malin Nyblom, chef bemanningsteamet
Fredrik Jarny, rektor
Helen Sollin, rektor
Tobias Ekblad, kvalitetschef Utbildningsförvaltningen, inbjuden
Eva Karlsson, nämndsekreterare

28 maj 2014

Utses att justera

3

Helene Gustafsson (S)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli onsdagen
den 4 juni 2014

Justerade paragrafer §§ 28-42
Underskrifter

Sekreterare ______________________________________
Ordförande _______________________________________
Justerare__________________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 28 maj 2014
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 4 juni 2014.
Intygar i tjänsten

Ann-Sofie Jonsson
Nämndsekreterare

28 maj 2014
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§ 28
Aktuell information
a

Aktuell kö-sammanställning förskola
Verksamhetschef förskola Solvig Ohlsson redovisar aktuell kö-status
för förskolan.
Informationen tas till protokollet.
____________

b

Aktuell kö-sammanställning ”nattis”
Placeringssamordnare Ewa-Lott Ottosson redovisar aktuell kö-status för
nattis. Ewa-Lott redovisar också det geografiska läget för behov av
nattis.
Informationen tas till protokollet.
____________

c

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

d

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

e

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

28 maj 2014

Utbildningsförv.
M Persson
Akten

5

BUN.2011.344.610

§ 29
Plan för studie- och yrkesvägledning i Karlskrona kommun
Tobias Ekblad, kvalitetschef UF, föredrar ärendet.
Den 21 juni 2011 fick barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden i
uppdrag av kommunfullmäktige att införa en sammanhållen vägledningsorganisation. I utredningen inför besluten i respektive nämnd finns följande
målsättningar:
* Ge likvärdig vägledningsservice till eleverna på samtliga kommunala
grund- och gymnasieskolor
* Skapa en jämlik, rättvis arbetsbelastning för vägledarna
* Lyfta fram, utveckla och använda professionen inom yrkesgruppen
vägledare på ett enhetligt sätt
För att uppnå dessa målsättningar har man i de förarbeten som genomförts
konstaterat att det är av vikt att en kommunövergripande plan för studie- och
yrkesvägledning tas fram. Man lyfter också fram att planen bör utformas så att
även elever, föräldrar, med flera, tydligt kan se intentionerna med
vägledningen i vår kommun och därmed vad de kan förvänta sig avseende
denna verksamhet i våra kommunala skolor.
Planen bygger på rådande styrdokument, deltagarnas egna erfarenheter från
respektive verksamheter, andra kommuners planer för studie-och
yrkesvägledning samt Skolverkets allmänna råd.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att fastställa framtagen plan för studie- och yrkesvägledning i Karlskrona
kommun

Tilläggsyrkanden
Chatarina Holmberg (S) lämnar tilläggsyrkande
att utvärdering som ska ske 2016 ska redovisas för nämnden

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs tilläggsyrkande och
finner att nämnden bifaller densamma

28 maj 2014

6

§ 29 forts
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att fastställa framtagen plan för studie- och yrkesvägledning i Karlskrona
kommun
2. att utvärdering som ska ske 2016 ska redovisas för nämnden
___________

28 maj 2014

Sökanden
M Eriksson
A Eklund
Akten

7

BUN.2014.92.630
BUN.2014.93.630

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

28 maj 2014
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§ 30 forts
2. att godkänna Jeanette Anderssons ansökan om godkännande och bidrag till
enskild pedagogisk omsorg för 5,5 platser under förutsättning att återstående
punkter i checklistan säkerställs samt att verksamheten får tillgång till husets
övre plan

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 maj 2014

M Persson
Akten

9

BUN.2013.446.041

§ 31
PRIO i budget
Möjligheten att ansöka om deltagande i PRIO kom sent under året
2013 och efter avslutad budgetprocess i BUN. Bedömningen gjordes
att kostnaden som uppstår skulle kunna hanteras inom nämndens
ram 2014.
Vid nämndens sammanträde i mars 2014 redogjorde projektets
processledare för arbetets syfte och inriktning. Av projektplanen
framgår att styrgruppens vilja är att PRIO implementeras som en
utvecklingsinsats att på sikt omfatta samtliga skolenheter i
kommunen.
Mot den bakgrunden vill förvaltningen föreslå nämnden att säkra en
fortsatt finansiering av PRIO med avsikt att bedriva det som ett
strategiskt utvecklingsarbete i nämndens skolverksamheter.
Finansieringen innebär att medel avsätts för uppdraget
processledare motsvarande 1,0 tjänst innevarande år och från och
med 2015 motsvarande 1,5 tjänst. Uppdraget kan sökas av
tillsvidareanställd personal och löper under tiden som bestäms för
PRIO som fortsatt satsning.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att ta reserven i anspråk för att finansiera kostnaden för PRIO 2014
(processledare 1,0 tjänst samt utbildningskostnad), summa 750 tkr.
2. att inriktningen ska vara en fortsatt satsning på PRIO enligt
projektplan och med finansiering motsvarande 1,5 tjänst från 2015.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget
________________

28 maj 2014

A Eklund
Akten
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BUN.2011.406.619

§ 32
Kvalitetskommissionen - återrapportering
Ärendet utgår
_____________

28 maj 2014

M Persson
A Eklund
Akten

11

BUN.2014.182.002

§ 33
Förslag till ändring i delegationsordning
Kvalitetschef Anja Eklund föredrar ärendet.
Nuvarande delegationsordning behöver kompletteras med två nya punkter.
2.6 Beslut om interkommunal ersättning i förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem.
Delegat: EkKU – Ekonom/Skolassistent på Kvalitet & Utveckling (ny delegat)
4.5 Anställning av obehörig lärare.
Delegat: Fch/R
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att godkänna förelagd ändring i delegationsordningen samt
2. att denna ska gälla från och med 1 juni 2014

Tilläggsyrkanden
Chatarina Holmberg (S) lämnar tilläggsyrkande
att försättsbladet med förkortningar kompletteras med EkKU.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S) tilläggsyrkande och
finner att nämnden bifaller densamma
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att godkänna förelagd ändring i delegationsordningen samt
2. att denna ska gälla från och med 1 juni 2014.
3. att försättsbladet med förkortningar kompletteras med EkKU.
________________

28 maj 2014

M Fredh
Akten
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BUN.2011.406.619

§ 34
Förslag till beslut avseende tillbyggnad av B-hall vid Vedebyskolan
I Skolöverenskommelsen från 2012 beslutades att lägga ner
Lyckebyskolan och flytta över skolverksamheten till Vedebyskolan.
Vedebyskolan ska enligt samma beslut byggas om och till för att där
skapa en ny, modern och sammanhängande F-9-verksamhet, med
namnet Lyckeby Kunskapscentrum, LKC.
Bakgrund
i och med att Lyckebyskolan lämnas och verksamheten övergår till
LKC, ökar antalet klassavdelningar där och därmed också
lokalanvändningen, utifrån Skollagens krav.
På Lyckebyskolan har eleverna haft tillgång till egen gymnastiksal,
som även tjänat som idrottslokal för eleverna på Verköskolan. Denna
möjlighet försvinner i och med att verksamheten flyttar till LKC, men
behovet av idrottslokal för eleverna från före detta Lyckebyskolan
och Verköskolan kvarstår.
Idrottshallen på LKC kommer inte att klara det framtida behovet av
idrottsundervisning som krävs för den samlade F-9-verksamheten,
inklusive särskolan som finns på LKC.
Lokalanpassningar/Investeringsbehov
Det finns nu behov av att skriva fram ett förslag till ett nytt
investeringsärende, där behovet av en idrottshall om totalt 400 m2
tydliggörs.
Hallen uppförs som en separat byggnad på skolans tomt, intill den
befintliga Vedebyhallen. Hallen kommer även att inrymma 2
omklädningsrum, med tillhörande duschar och toaletter.
Viss utrustning i hallen kommer att, där skicket så tillåter, flyttas från
Lyckebyskolans gymnastiksal och återmonteras i den nya hallen.
Troligen kommer dock en kostnad för visst investeringsbehov för
verksamhetsutrustning ändå att finnas, till den nya B-hallen. Denna
kostnad bör reserveras i Barn- och ungdomsförvaltningens
investeringsbudget för 2015.
Ekonomi/Investerings- och hyreskostnad
Uppförandet av en B-hall, enligt beskrivningen ovan, beräknas uppgå
till 8 mnkr. Det medför en årlig hyra med 637 tkr per år. I de fall en
överenskommelse nås med Idrott- och Fritidsförvaltningen, om att
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samnyttja hallen och därmed fördela hyreskostnaden, kommer Barnoch ungdomsförvaltningens hyreskostnad därmed att minska.

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hos Tekniska nämnden ansöka om projekterings- och
investeringstillstånd för uppförandet av en B-hall intill
Vedebyhallen, enligt beskrivningen ovan.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________
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§ 35
Förslag till beslut avseende äskande av tilläggsmedel för 2014
Barn- och ungdomsförvaltningen har utifrån Skolöverenskommelsen
från 2012, fått ett antal uppdrag att genomföra. Det handlar bland
annat om ändrad årskursindelning, att knyta förskolor till skolor,
anpassa skollokaler efter nya förutsättningar och att skapa nya
Kunskapscentran i Lyckeby och så småningom i Jämjö. Nya
skolbyggnader har dessutom beslutats utanför Skolöverenskommelsen, i Holmsjö och Jämjö.
Lokalanpassningar/Investeringsbehov
Under 2014 kommer följande investeringsärenden att genomföras
utifrån Skolöverenskommelsen eller andra fattade beslut:
Objekt:
Holmsjö skola
Hästöskolan
Östra Torp
NKC
LKC

Förändring utifrån beslut:
förskola i skolan, ombyggnadsbeslut
årskurs 6 åter till hemskolan, stadieindelningen
årskurs 6 åter till hemskolan, stadieindelning
övergångslösning, inför beslutad ombyggnad
Lyckebyskolans nedläggning, skapa
Kunskapscentrum

Ekonomi/Investerings- och hyreskostnad
Eftersom flera stora projekt kommer att färdigställas under
budgetåret 2014, innebär det en ökad utgiftspost för Barn- och
ungdomsförvaltningens verksamhet, utöver det som täcks av det
årliga förnyelsebidraget. Investeringsbehoven fördelar sig enligt
följande:
Holmsjö skola
Hästöskolan
Östra Torp
NKC
LKC

947 000 kr
157 000 kr
150 000 kr
180 000 kr
1 326 000 kr

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hos kommunfullmäktige ansöka om ett tilläggsbidrag på 2,7 mnkr
för extra investeringsbehov för 2014 och som inte täcks av det
årliga förnyelsebidraget
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 maj 2014
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§ 36
Ny förskola Trossö, lokalärende
Ett stort antal platser behöver tillskapas för förskola och skola på
Trossö, både på kort och lång sikt. Staden genomgår förändring,
bebyggs och förtätas, barnfamiljer väljer att bo kvar i staden, vilket
ställer ökade krav på vår framtida planering, både vad gäller
placering och dimensionering av våra enheter.
Lokalanpassningar/Investeringsbehov
Kvarteret Lindblad är ledigt och möjligt att förhyra. Barn- och
ungdomsförvaltningen har tidigare anmält intresse av att skapa en
förskola i dessa lokaler, med 4-7 avdelningar. Det finns
förutsättningar att kunna förhyra befintliga och ombyggda lokaler,
med en nyproducerad utemiljö. Inflyttning kan ske succesivt, efter
behov, från hösten 2014.
I dessa lokaler kan även finnas möjligheter att tillskapa
”gummibandslokaler”, för att möta tillfälliga toppar. Dessutom kan
behovet av att tillskapa utökad lokalyta för skolverksamheten på
Rosenfeldtskolan tillgodoses, genom att de förskoleavdelningar som
finns där idag, flyttar över till lokalerna i kv. Lindblad.
Förvaltningens förslag är att förskolan redan till hösten 2014, i
september, provisoriskt flyttar in i kv. Lindblad, plan tre, med två
avdelningar. Under tiden iordningställs plan ett och två, utifrån Barnoch ungdomsförvaltningens önskemål, av fastighetsägaren. Därefter,
från årsskiftet 2015, kan sedan dessa två avdelningar tillsammans
med ytterligare två, ta plan ett och två i anspråk, och därefter
ytterligare två till tre, med en sammanlagd yta av 1750 m2.
Ekonomi/Investerings- och hyreskostnad
Etableringen av förskola i kv. Lindblad medför inga
investeringskostnader för Barn- och ungdomsnämnden, utan
regleras genom hyreskostnad, med en kontraktstid på tio år och en
förlängningstid på fem år. Kvittning mot hyresökningen kan ske där
verksamhet flyttar från nuvarande lokaler och till kv. Lindblad och nu
gällande lokalkontrakt för dessa avslutas.
Vid en förhyrd lokalyta på 1750 m2, inkl hiss och utemiljö, och
kontraktstid på tio år, uppgår årshyran totalt till 4 064 tkr, vilket ger en
kvadratmeterkostnad med 2 322 kr. (Som jämförelse kan anges att
årshyran uppgår till 2 082 kr per m2 om hela byggnaden på kv.
Lindblad, om 3 300 m2, inkl idrottssal, förhyrs).
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att etablering av kommunal förskola skall ske, enligt ovan, i
kvarteret Lindblad, från 2014-09-01, samt
2. att under tiden 2014-09-01 till och med 2014-12-31 förhyra yta om
370 m2 på plan 3, till en kostnad av 189 570 kr.
3. att från 2015-01-01 förhyra lokalyta med 1750 m2 för förskola,
med anpassad utemiljö, i kvarteret Lindblad, till en kostnad av 2 322
kr per m2 och med årskostnad av 4 069 tkr per år.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget
__________

28 maj 2014
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§ 37
Google apps for education
Barn- och ungdomsförvaltningen vill under 2014 utvärdera om
Google apps for education är den plattform som vi söker för
transparent och interaktivt lärande.
Med stöd av tjänsterna i Google Apps kan vi samla allt som rör
skolarbetet i säkert förvar på webben och alltid ha det åtkomligt
oavsett när eller varifrån man vill komma åt det. Delade dokument
och interaktiva webbplatser ska underlätta kommunikation och
grupparbeten i skolan. En fördel med Google Apps är att uppgifter,
lärresurser, läxor, meddelanden och utskick samlas och distribueras
via ett och samma system.
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer endast att hantera e-post,
dokument, bilder, filmer med mera som är direkt kopplade och
genererade från pedagogisk verksamhet. För att hantera klasslistor,
scheman, sjukanmälan, frånvaro och individuella utvecklingsplaner
kommer även fortsättningsvis edWise att användas. Dessa uppgifter
kommer alltså ej att behandlas i Google.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att utifrån nämndens PuL-ansvar godkänna att barn- och
ungdomsförvaltningen i projektform utvärderar Google Apps for
Education.
2. att nämnden ger förvaltningschefen delegation att teckna avtal
med Google.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget
___________
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§ 38
Delårsrapport per den 30 april
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande
uppföljning per den 30 april 2014.
Nettoanslag
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2014 uppgår till
1 062,0 Mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per
den 30 april uppgår till 375,6 Mnkr, att jämföra med budget om 370,5
Mnkr, således en negativ avvikelse mot budget med 5,1 Mnkr.
Personalnyckeltal
Uppföljning av personalnyckeltalen för perioden 1 december 2013 till
den 31 mars 2014 är utskickat.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1.att godkänna delårsrapport per april 2014
2.att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen och revisionen
för handläggning
3.att budgetansvariga chefer verkställer åtgärder enligt redovisade
förslag i syfte att bedriva verksamheten inom tilldelade ekonomiska
ramar
4.att budgetansvariga chefer som inte inkommit med förslag till
åtgärder återkommer enligt uppdrag
Tilläggsyrkanden
Patrik Stjernlöf (M) lämnar två tilläggsyrkande
att BUF ges i uppdrag att uppmana berörda rektorer ansöka om extra
resurser för nyanlända barn hos Migrationsverket
att BUF centralt skall ta fram underlag och bakgrundsfakta, avseende
extra resurser, som rektorerna ska använda. (Ärendet ska
återredovisas till BUN senast 30 september 2014).
Chatarina Holmberg (S) lämnar fyra tilläggsyrkande
att barn beräknas som ”3-åring” (stort barn) från den dag de fyller 3
år eftersom ”små” barn kräver mer resurser.
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att ge BUF i uppdrag att se över variablerna i SWECO-modellen och
införa en ny variabel för omsättningen av andelen elever.
att Barn- och ungdomsförvaltningen får i uppdrag att se över den
centrala organisationen.
att budgetansvariga chefer tar ett gemensamt ansvar för
verksamheten inom skolområdet för att få en bärighet i
verksamheten.
Peter Christensen (FP) lämnar ett tilläggsyrkande
att med hänsyn till de regelverk som gäller för BUNs verksamhet
samt befarat underskott hemställer BUN om resursförstärkning
motsvarande den minusprognos som redovisas
Nickas Platow (-) lämnar ett tilläggsyrkanden
att anmäla till KF att nämnden ej kan bedriva verksamhet enligt
uppsatta mål och skollag med tilldelade resurser och att nämnden
prognosticerar ett underskott om ca 6 MKR för helåret 2014 och i och
med detta uppmana KF att återkomma med beslut om tilläggsanslag
eller anvisningar om förändrade mål för verksamheten med
utgångspunkt i konsekvensbeskrivningar per februari och ytterligare
konsekvensbeskrivningar för att ytterligare 6 MKR skall kunna sparas
inom verksamheten för att nå ett nollresultat för innevarande år.
Nicklas Platow (-), Christopher Larsson (SD), Patrik Stjernlöf (M)
samt Chatarina Holmberg (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget
attsats 1 och 2.
Patrik Stjernlöf (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget attsats 3.
Chatarina Holmberg (S), Åsa Gyberg Karlsson (V), Christopher
Larsson (SD) samt Nicklas Platow (-) yrkar avslag till
tjänstemannaförslaget attsats 3.
Nicklas Platow (-) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget attsats 4.
Chatarina Holmberg (S) samt Patrik Stjernlöf (M) yrkar avslag till
tjänstemannaförslaget attsats 4.
Chatarina Holmberg (S), Nicklas Platow (-) samt Christopher Larsson
(SD) yrkar bifall till Patrik Stjernlöfs (M) båda tilläggsattsatser.
Nicklas Platow (-), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt Christopher
Larsson (SD) yrkar bifall till Chatarina Holmbergs (S) alla fyra
tilläggsattsatser.
Emma Stjernlöf (M) yrkar bifall på Chatarina Holmbergs (S) sista
tilläggsattsats.
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Emma Stjernlöf (M) yrkar avslag på Chatarina Holmbergs (S) två
första tilläggsattsatser.
Chatarina Holmberg (S) samt Nicklas Platow (-) yrkar avslag till Peter
Christensens (FP) tilläggsattsats.
Åsa Gyberg Karlsson (V) samt Christopher Larsson (SD) yrkar bifall
till Nicklas Platows (-) tilläggsattsats.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats 1 och
finner att nämnden bifaller densamma.
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats 2 och
finner att nämnden bifaller densamma.
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats 3 och
finner att nämnden bifaller densamma.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller
tjänstemannaförslaget attsats 3 röstar ja, den som avslår densamma
röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Emma Stjernlöf (M), Eva
Ottosson (M), Emina Cejvan (M), Patrik Stjernlöf (M), Peter
Christensen (FP) samt Pernilla Persson (C).
Följande röstar nej: Nicklas Platow (-), Chatarina Holmberg (S),
Helene Gustafsson (S), Shirin Sahabjamee (S), Anna Strömqvist (S),
Christopher Larsson (SD) samt Åsa Gyberg Karlsson (V).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 7 ja-röster och 7 nejröster med ordförandes röst som utslagsröst att bifalla
tjänstemannaförslaget attsats 3.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget attsats 4 och
finner att nämnden avslår densamma.
Ordförande ställer proposition på Peter Christensens (FP)
tilläggsattsats mot Nicklas Platows (-) tilläggsattsats och finner att
nämnden bifaller Peter Christensens tilläggsattsats.
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Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller
Peter Christensens (FP) tilläggsattsats röstar ja, den som bifaller
Nicklas Platows (-) tilläggsattsats röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Emma Stjernlöf (M), Eva
Ottosson (M), Emina Cejvan (M), Patrik Stjernlöf (M), Peter
Christensen (FP) samt Pernilla Persson (C).
Följande röstar nej: Nicklas Platow (-), Chatarina Holmberg (S),
Helene Gustafsson (S), Shirin Sahabjamee (S), Anna Strömqvist (S),
Christopher Larsson (SD) samt Åsa Gyberg Karlsson (V).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 7 ja-röster och 7 nejröster med ordförandes röst som utslagsröst att bifalla Peter
Christensens (FP) tilläggsattsats.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Patrik Stjernlöfs (M) första
tilläggsattsats och finner att nämnden bifaller densamma.
Ordförande ställer proposition på Patrik Stjernlöfs (M) andra
tilläggsattsats och finner att nämnden bifaller densamma.
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S) första
tilläggsattsats och finner att nämnden avslår densamma.
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S) andra
tilläggsattsats och finner att nämnden avslår densamma.
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S) tredje
tilläggsattsats och finner att nämnden avslår densamma.
Chatarina Holmberg (S), Helene Gustafsson (S), Shirin Sahabjamee
(S) samt Anna Strömqvist (S) reserverar sig till förmån för Chatarina
Holmbergs (S) tilläggsyrkanden
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S) fjärde
tilläggsattsats och finner att nämnden bifaller densamma.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1.att godkänna delårsrapport per april 2014
2.att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen och revisionen
för handläggning
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3.att budgetansvariga chefer verkställer åtgärder enligt redovisade
förslag i syfte att bedriva verksamheten inom tilldelade ekonomiska
ramar
4.att med hänsyn till de regelverk som gäller för BUNs verksamhet
samt befarat underskott hemställer BUN om resursförstärkning
motsvarande den minusprognos som redovisas
5.att BUF ges i uppdrag att uppmana berörda rektorer ansöka om
extra resurser för nyanlända barn hos Migrationsverket
6.att BUF centralt skall ta fram underlag och bakgrundsfakta,
avseende extra resurser, som rektorerna ska använda. (Ärendet ska
återredovisas till BUN senast 30 september 2014).
7.att budgetansvariga chefer tar ett gemensamt ansvar för
verksamheten inom skolområdet för att få en bärighet i
verksamheten.
___________
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§ 39
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
Dnr

Ärendemening
Protokoll från
centrala samv gr
140424

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret
Förvaltningschef
Maria Persson

BUN
2014.147S.609

Dispens från gällande Barn- och ungdomskontoret
regler och föreskrifter Kvalitetscontroller
Marina Eriksson

BUN

Dispens från gällande Barn- och ungdomskontoret
regler och föreskrifter Kvalitetscontroller
Marina Eriksson

2013.301S.606

BUN
2014.167S.606

Avvikelse från
gällande regler och
föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Kvalitetscontroller
Marina Eriksson

BUN
2014.25S.609

Ansökan om
avgiftsbefrielse i
förskolan

Barn- och ungdomskontoret
Verksamhetschef förskola
Solvig Ohlsson

BUN
2014.145S.606

Ansökan om
avgiftsbefrielse i
förskolan

Barn- och ungdomskontoret
Verksamhetschef förskola
Solvig Ohlsson

BUN
2013.365S.609

Ansökan om
avgiftsbefrielse i
förskolan

Barn- och ungdomskontoret
Verksamhetschef förskola
Solvig Ohlsson

BUN
2014.21S.043

Vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Placeringssamordnare
Ewa-Lott Ottosson

BUN

Vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Placeringssamordnare
Ewa-Lott Ottosson

2014.21S.043
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BUN

Vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Placeringssamordnare
Ewa-Lott Ottosson

Vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Placeringssamordnare
Ewa-Lott Ottosson

Vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Placeringssamordnare
Ewa-Lott Ottosson

Vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Placeringssamordnare
Ewa-Lott Ottosson

Vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Placeringssamordnare
Ewa-Lott Ottosson

Uppsägning av plats

Lyckeby skolområde
Rektor
Annika Holmkvist Lund

Uppsägning av plats

Lyckeby skolområde
Rektor
Annika Holmkvist Lund

Uppsägning av plats

Västra skolområdet
Rektor/förskolechef
Anne Johansson

Uppsägning av plats

Västra skolområdet
Rektor/förskolechef
Anne Johansson

2013.217S.043

BUN
2013.512S.043

BUN
2013.159S.043

BUN
2013.108.043

BUN
2013.514S.043

BUN3
2014.176S.606

BUN3
2014.143S.606

BUN6
2014.38S.606

BUN6
2014.39S.606

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

BUN.2014.157.041
Uppföljning per den 28 februari 2014 för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter

b) Kommunfullmäktige § 75

BUN.2014.154.004
Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 mars 2014

c) Kommunfullmäktige § 77

BUN.2011.536.291
Utökad investeringsram samt investeringstillstånd
avseende utbyggnad av Nättrabyskolan

d) Kommunstyrelsen § 134

BUN. 2014.89.291
Projekterings- och investeringstillstånd för
ombyggnad av byggnad Fyren vid Tullskolan

e) Kommunstyrelsen § 130

BUN.2013.39.622
Förslag om planerings- och debiteringsmodell för
måltidstjänster

f)

BUN.2013.39.622
Gemensamma riktlinjer för måltidsverksamhet
inom Karlskrona kommun

Kommunstyrelsen § 129

g) KommunstyrelsenAU§42

BUN.2012.320.042
Bokslutsberedning 2013

h) Tekniska nämnden § 45

BUN.2014.89.291
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnation av Fyren/Tullskolan

i)

BUN.2014.152S.606
Beslut, anmälan av Tvings skola i Karlskrona
kommun

Skolinspektionen

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
____________
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§ 41
Kurser och konferenser
Inbjudan till workshop Utvecklingsarbeten Undervisningslyftet den 16 juni 2014
på Sunnadalskolan har skickats ut.
Shirin Sahebjamee (S) kommer på nästa sammanträde att redogöra för
konferens hon deltagit i.
_________
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§ 42
Övrigt
Olycksfall
Christopher Larsson (SD) ställer frågor om inrapporterade tillbud enligt lokalt
samverkansprotokoll från Sunnadals skolområde förskola. Förvaltningen ger
svar i juni.
____________

25 juni 2014

1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 25 juni 2014
§ 43 Aktuell information

§ 44

-

Attitydundersökning grundsärskola åk 5 o 8

-

Återrapportering klagomål & synpunkter

Svar på motion ”Släpp elevdatorerna fria”

§ 45 Kvalitetskommissionen - återrapportering
§ 46 Avtal avseende skolbibliotek
§ 47 Äskande av investeringsbidrag avseende start av förskola i kvarteret
Lindblad
§ 48 Delegationsärenden
§ 49 Meddelanden
§ 50 Kurser och konferenser
§ 51 Övrigt

25 juni 2014

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 25 juni 2014 kl 08.30 – 12.05

Beslutande ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Jan-Olof Petersson (FP)
Chatarina Holmberg (S)
Roland Andréasson (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Emma Stjernlöf (M)
Eva Ottosson (M)
Morgan Kullberg (M)
Christopher Larsson (SD)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Eva Henningsson (S)
Anna Strömqvist (S)
Patrik Stjernlöf (M)
Närvarande ersättare

Inga-Britt Karlsson (S)
Sonny Bengtsson (S)
Charlotta Antman (SD)

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Marina Eriksson, kvalitetscontroller
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Gunilla Ingestad, utredare
Ann-Sofie Jonsson, nämndsekreterare

2

25 juni 2014

Utses att justera

Ann-Louise Trulsson (KD)

Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen
den 30 juni 2014

3

Justerade paragrafer §§ 43-51
Underskrifter

Sekreterare ______________________________________
Ordförande _______________________________________
Justerare__________________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 25 juni 2014
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
den 30 juni 2014.
Intygar i tjänsten

Ann-Sofie Jonsson
Nämndsekreterare

25 juni 2014
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§ 43
Aktuell information
a

Attitydundersökning åk 5 o 8
Kvalitetscontroller Marina Eriksson redovisar attitydundersökningen
som är gjord för åk 5 o 8. Svarsfrekvensen blev mycket god.
Chatarina Holmberg (S) frågar hur elevernas synpunkter omfattas vid
skyddsrond.
Förvaltningen får i uppdrag att se över om det kan redovisas hur stort
inflytande eleverna har i skolan.
Förvaltningen får i uppdrag att bjuda in elevrådsordförandena i åk 7-9
till nämnden under hösten.
Informationen tas till protokollet.
____________

b

Återrapportering klagomål & synpunkter
Kvalitetscontroller Marina Eriksson rapporterar för inkomna klagomål
och synpunkter under HT -13 och VT -14.
Informationen tas till protokollet.
____________

C

Betygsstatistik 2014
Kurator Gunilla Ingestad redovisar för hur det ser ut med
betygsstatistiken för VT -14. Alla resultat är inte inlämnade ännu, så
Gunilla återkommer med slutlig rapport på nämndens sammanträde i
september.

25 juni 2014

Utbildningsförv
A Karlsson
Kommunfullmäktige
Akten

5

BUN.2014.31.610

§ 44
Svar på motion ”Släpp elevdatorerna fria”
I en motion, inkommen den 24 januari 2013 (KS.2013.52.610), från Anna
Ekström (FP) föreslås att elevdatorer ska undantas från kommunens
gemensamma IT-samordning.
Sedan motionen skrevs den 23 januari 2013 har det skett stora förändringar i
förvaltningarnas möjligheter att välja utrustning och finansieringsalternativ. Vi
har ett nytt dataavtal som ger oss tillgång till Dustins hela utbud och vi kan
välja att finansiera antingen via leasing eller direktköp. Vidare så har det
publika nätet byggts ut och vi kan ansluta vilka enheter vi vill till detta nät. Från
det publika nätet har elever tillgång till skolportal, e-post, lagringsutrymme och
hela www-världen.
Det förekommer idag inget hinder att hantera elevdatorer utanför central ITsamordning.

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

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

25 juni 2014

A Eklund
Akten

6

BUN.2011.406.619

§ 45
Kvalitetskommissionen - återrapportering
I samband med skolöverenskommelsen fick Barn- och ungdomsförvaltningen
uppdrag att tillsätta en kvalitetskommission.
Syftet är att analysera brister, belysa effekter av åtgärder, lyfta fram goda
exempel, samt bidra till en utveckling av samarbete inom skolområdena.
Arbetet ska i sina olika delar utgå från vetenskaplighet och beprövad
erfarenhet.
Barn- och ungdomsnämnden har ställt sig bakom en modell som innebär att
det genomförs fem kvalitetskommissioner där varje kommission utgörs av ett
skolområde.
Deltagare: förskolechefer, rektorer, verksamhetschefer för förskola och
skola/fritidshem, förvaltningschef och leds av kvalitetschef och
kvalitetscontroller.
Kvalitetskommissionerna möts två gånger per år.
Rapport till Barn- och ungdomsnämnden och kommunstyrelsen kommer att
ske i samband med ordinarie uppföljningar i oktober och april.
Ett önskemål från förskolechefer och rektorer är att framöver benämna
uppdraget ”kvalitetsdialoger”. Att tillmötesgå detta skulle gå väl i linje med
Skolverkets förväntningar på att huvudmannen ska följa och stödja
enhetsnivån i arbetet med måluppfyllelse.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslås besluta
1. att godkänna rapporten angående genomförda kvalitetskommissioner
13/14.
2. att uppdraget framöver benämns kvalitetsdialog.
3. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom.
Chatarina Holmberg (S) lämnar avslagsyrkande på förvaltningens attsats 2.
Patrik Stjernlöf (M) yrkar bifall på förvaltningens förslag.
Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar bifall på förvaltningens förslag.

25 juni 2014
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§ 45 forts
Tilläggsyrkanden
Chatarina Holmberg (S) lämnar tilläggsyrkande
att en styrgrupp bildas för kvalitetskommissionen med presidiet och två
tjänstemän.
Christopher Larsson (SD) lämnar tilläggsyrkande
att kvalitetskommissionen ska bestå av en parlamentarisk grupp med
representanter från alla partier.
Patrik Stjernlöf (M) lämnar tilläggsyrkande
att styrgrupp för kvalitetskommissionen ska vara nämndens AU under resten
av mandatperioden.
Åsa Gyberg Karlsson yrkar bifall till Chatarina Holmbergs (S) tilläggsyrkande.
Patrik Stjernlöf (M) samt Ann-Louise Trulsson yrkar avslag på Chatarina
Holmbergs (S) tilläggsyrkande.
Chatarina Holmberg (S) yrkar avslag på Christopher Larssons (SD)
tilläggsyrkande.
Ann-Louise Trulsson (KD) yrkar bifall på Patrik Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens attsats 1 och finner att
nämnden bifaller densamma.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens attsats 2 och finner att
nämnden bifaller densamma.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller attsats 2
röstar ja och den som avslår densamma röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Emma Stjernlöf (M), Eva Ottosson
(M), Morgan Kullberg (M), Christopher Larsson (SD), Patrik Stjernlöf (M) samt
Ann-Louise Trulsson (KD).
Följande röstar nej: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Eva
Henningsson (S), Anna Strömqvist (S), Shirin Sahebjamee (S) samt Åsa
Gyberg Karlsson (V).
Avstår: Pernilla Persson (C).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 7 ja-röster och 6 nej-röster att
bifalla förvaltningens attsats 2.
Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Eva Henningsson (S), Anna
Strömqvist (S), Shirin Sahebjamee (S) samt Åsa Gyberg Karlsson (V)
reserverar sig mot beslutet.

25 juni 2014
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§ 45 forts
Ordförande ställer proposition på förvaltningens attsats 3 och finner att
nämnden bifaller densamma.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S) tilläggsyrkande mot
Christopher Larssons (SD) tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller
Chatarina Holmbergs (S) tilläggsyrkande.
Ordförande ställer proposition på Chatarina Holmbergs (S) tilläggsyrkande mot
Patrik Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller Patrik
Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande.

Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller Patrik
Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande röstar ja och den som bifaller Chatarina
Holmbergs (S) tilläggsyrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Emma Stjernlöf (M), Eva Ottosson
(M), Morgan Kullberg (M), Christopher Larsson (SD), Patrik Stjernlöf (M),
Pernilla Persson (C) samt Ann-Louise Trulsson (KD).
Följande röstar nej: Chatarina Holmberg (S), Roland Andréasson (S), Eva
Henningsson (S), Anna Strömqvist (S), Shirin Sahebjamee (S) samt Åsa
Gyberg Karlsson (V).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 6 nej-röster att
bifalla Patrik Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att godkänna rapporten angående genomförda kvalitetskommissioner
13/14.
2. att uppdraget framöver benämns kvalitetsdialog.
3. att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för kännedom
4. att styrgrupp för kvalitetskommissionen ska vara nämndens AU under
resten av mandatperioden.
___________

25 juni 2014

Akten
Kulturförv
A Eklund
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BUN.2014.219.880

§ 46
Avtal avseende skolbibliotek
Kvalitetschef Anja Eklund föredrar ärendet.
I samband med budget för 2013 fick Kulturnämnden och Barn- och
ungdomsnämnden följande uppdrag:
”Kulturnämnden och Barn- och ungdomsnämnden ska skriva om samtliga
samarbetsavtal gällande skol- och filialbibliotek och i de fall inga skriftliga avtal
finns teckna nya.”
I dagsläget finns det 1 Stadsbibliotek och 11 filialer. Av dessa är 8 integrerade
skol- och folkbibliotek.
Samverkan finns sedan länge mellan Kulturförvaltningen och Barn- och
ungdomsförvaltningen kring ett antal olika tjänster för att förse kommunens barn
och unga samt pedagogisk personal med kunskap om litteratur, förmedling av
denna, samt övriga media-tjänster. Det finns dock generellt inga formaliserade
överenskommelser.
2011 skärptes skrivningen i skollagen kring skolornas skyldighet att tillgodose att
det finns fungerande skolbibliotek på varje enhet, samt att tillgången till
kvalitetslitteratur finns på alla skolor, för alla årskurser.
I samverkan har följande förslag till avtal formulerats av en arbetsgrupp med
representanter från båda förvaltningarna:
-Kulturförvaltningen genom bibliotekschef ansvarar för
folkbiblioteksverksamheten
-Barn- och ungdomsförvaltningen genom rektor för skolbiblioteksverksamheten
-Barn- och ungdomsförvaltningen betalar för mediainköp – böcker, ljudböcker, eböcker en minimisumma på 100 kr per elev och läsår.
Kostnader för läromedel, databaser och fortbildning ingår.
Bibliotekets medier för vuxna ägs av kulturförvaltningen. Medier för barn och
unga ägs gemensamt av båda förvaltningarna.
Detta regleras terminsvis mellan förvaltningarna. Aktuellt antal elever stäms av
mot gällande elevunderlagslista.
Avtalet ska uppräknas årligen enligt gällande principer för teknisk omräkning av
budget.
Avtalet ska börja gälla från och med den 1 januari 2015 och därefter vara
löpande med ett års uppsägningstid för båda parter.

25 juni 2014
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§46 forts
Till detta avtal bifogas en bilaga där övriga samverkansområden, datorer, hyra
med mera regleras övergripande samt utifrån respektive skolenhet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna detta avtalsförslag.
att överlämna rapport om fullgjort uppdrag till kommunfullmäktige.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________

25 juni 2014

Akten
M Fredh
S Ohlsson
Tekniska förv.
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BUN.2014.183.290

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

25 juni 2014
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BUN.2014.16.002

§ 48
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
Dnr

Skolområde/avdelning och
delegat
Protokoll från centrala Barn- och ungdomskontoret
samv gr 140522
Förvaltningschef
Maria Persson

BUN
2014.150.046

Beviljande av medel
ur fonder

BUN

Dispens från gällande Barn- och ungdomskontoret
regler och föreskrifter Kvalitetscontroller
Marina Eriksson

2013.176S.606

Ärendemening

Barn- och ungdomskontoret
Kvalitetschef
Anja Eklund

BUN
2014.191S.609

Beslut om
avgiftsbefrielse i
förskolan

Barn- och ungdomskontoret
Verksamhetschef förskola
Solvig Ohlsson

BUN
2014.142.214

Ang detaljplan för
Torstäva 13:25

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2010.472.214

Ang detaljplan för
Pottholmen, etapp 1

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2014.160.623

Beslut gällande
skolskjuts – växelvis
boende

Barn- och ungdomskontoret
Skolutredare
Claes-Urban Persson

BUN
2014.200S.043

Vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Placeringssamordnare
Ewa-Lott Ottosson

BUN
2014.190S.043

Vårdnadsbidrag

Barn- och ungdomskontoret
Placeringssamordnare
Ewa-Lott Ottosson

25 juni 2014
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§ 48 forts
BUN3

Uppsägning av plats

Lyckeby skolområde
Rektor
Gunilla Bergman

Uppsägning av plats

Lyckeby skolområde
Förskolechef
Mona Nilsson

Prövning om elev ska
tas emot i
grundsärskolan

Kvalitet o Utveckling/Stödteam
Leg skolpsykolog
Torun Thern

2014.231S.606

BUN3
2014.232S.606

BUN9
2014.2S.606

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

25 juni 2014
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§ 49
Meddelanden
a) Kommunfullmäktige §94

BUN.2013.131.018
Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd
2014-2017

b) IFN AU

BUN.2011.406.619
Förslag till beslut avseende byggande av ny hall
vid Vedebyskolan

c) Skolinspektionen

BUN.2014.199S.606
Begäran om yttrande – anmälan om skolsituationen för en elev vid Nättrabyskolan i
Karlskrona kommun

d) Förälder

BUN. 2011.406.619
Holmsjö skola

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

25 juni 2014
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§ 50
Kurser och konferenser
Inga nya kurser och konferenser.
Shirin Sahebjamee (S) redovisade från nätverkskonferensen som ägde rum i
Sundsvall med temat ”Gränslös samverkan”.
Shirin var mycket nöjd med konferensen och rekommenderar att fler åker vid
nästa tillfälle som kommer att äga rum i augusti 2016 i Malmö.
_________

25 juni 2014
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§ 51
Övrigt
Tullskolan
Patrik Stjernlöf (M) förtydligar beskedet från sammanträdet i maj; renoveringen
av Tullskolans lokaler beräknas vara klart november/december 2014.
Elevolycksfall
Christopher Larsson (SD) ställer frågor om inrapporterade tillbud enligt lokalt
samverkansprotokoll från Sunnadalskolan.
Ordförande och förvaltningen svarar.
Avgiftsfri skola
Roland Andréasson (S) lyfter frågan om avgiftsfri skola för att aktualisera
densamma och att information går ut till skolområdena för att förtydliga
regelverket.
Skolfam
Pernilla Persson (C) ställer frågor om arbetet med Skolfam.
Förvaltningen svarar att personal är rekryterad och arbetet kommer att
påbörjas i augusti. Skolfam är ett samarbete med Ronneby kommun, där
Ronneby står som huvudarbetsgivare. Karlskrona kommuns representant är
Tomas Hall.
Stängningsdagar
Pernilla Persson (C) frågar om beslutet angående utökning av
stängningsdagar i förskolan. Pernilla har fått till sig av föräldrar att det vore bra
om dessa dagar läggs i samband med skolans stängningsdagar.
Tullskolan
Förvaltningschef Maria Persson informerar om presskonferensen som kommer
att hållas på måndag den 30 juni med anledning av den interna utredningen
efter Yarafallet.
Närdialog med facket
Förvaltningschef Maria Persson informerar om arbetsmiljön för rektorerna. Det
har öppnats upp för tillsättning av biträdande rektorer på fyra enheter;
Rosenfeldt, Tullen, Spandelstorp samt Nättraby. Detta gäller under hösten och
kommer att utvärderas vid årsskiftet.
Utvecklingsstrateg
Förvaltningschef Maria Persson informerar att det kommer att utlysas en tjänst
som utvecklingsstrateg.

25 juni 2014
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§ 51 forts
Verksamhetschef skola
Förvaltningschef Maria Persson informerar om att nuvarande verksamhetschef
skola kommer att sluta. Rekrytering av ny verksamhetschef skola kommer att
ske efter sommaren. Under tiden går förvaltningschefen in som
verksamhetschef.
Felanmälan
Christopher Larsson (SD) frågar om ärenden till felanmälan.
Förvaltningen svarar att samverkan med Tekniska förvaltningen kommer att
tydliggöras för att få bättre återkoppling vid inrapporterade ärenden.
Ny sekreterare
Ordförande hälsar Marie-Louise Bescher välkommen som ny sekreterare till
barn- och ungdomsnämnden.
Avtackning
Ordförande tackar Ann-Sofie Jonsson för arbetet som vikarierande
sekreterare.
____________

30 juli 2014

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

§ 52

Kvalitetskommission – återrapportering.

§ 53

Övriga frågor/Information.

_________________

1

30 juli 2014

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 30 juli 2014, klockan 10.00 -10.55
Sammanträdet ajourneras kl 10.05 - 10.35

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamöter

Jan-Olof Petersson (FP)
Chatarina Holmberg (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Emma Stjernlöf (M) kl 10.00 - 10.35 del av §§ 52
Eva Ottosson (M)
Morgan Kullberg (M)
Christopher Larsson (SD)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Eva Henningsson (S)
Emina Cejvan (M)
Patrik Stjernlöf (M) kl 10.50-10.55 del av §§ 53

Övriga närvarande ersättare

Inga-Britt Karlsson (S)
Sonny Bengtsson (S)
Charlotta Antman (SD)

Tjänstemän

Tf Förvaltningschef Peter Arkeklint

Sekreterare Elisabeth Arebark
Utses att justera

Roland Andréasson

2

30 juli 2014

Sekreterare

___________________
Elisabeth Arebark

Ordförande

___________________
Jan-Olof Petersson

Justerare

___________________
Roland Andréasson

Paragraf 52 - 53

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 30 juli 2014,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher

3

30 juli 2014

Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsförvaltningen
Skolområden
Akten

4

BUN 2011.406.619

§ 52
Kvalitetskommission – återrapportering.
Sammanträdet ajourneras kl 10.05-10.35.
Barn- och ungdomsnämnden har den 25 juni 2014 enligt § 45 fattat beslut
gällande Kvalitetskommissionen.
I syfte att säkerställa fortlevnad av den skolöverenskommelse som gjorts
vari benämningen ”Kvalitetskommission” ingår, ska beslutet omprövas i de
delar som tar upp benämning och införande av styrgrupp.
Som ett sätt att än mer förtydliga kvalitetsarbetet tillförs förslag om att
varje skolområde av fem ska presentera resultat av Kvalitetskommission
för 2014 för Barn- och ungdomsnämnden senast under februari 2015.
Dessa presentationer genomförs samlat under en dag.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att upphäva beslut enligt 2014-06-25 § 45 att-sats 2, att uppdraget
framöver benämns kvalitetsdialog,
2. att begreppet Kvalitetskommission som används i Skolöverenskommelsen kvarstår,
3. att återkalla beslut enligt att-sats 4 om införande av styrgrupp
4. att varje skolområde ska presentera resultatet av sin Kvalitetskommission för 2014 för Barn- och ungdomsnämnden senast under
februari 2015. Presentationerna genomförs samlat under en dag,
5. att godkänna rapporten angående genomförda kvalitetskommissioner
13/14, samt
6. att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________________

30 juli 2014

§ 53
Övriga frågor
Internbudget
Ordförande Jan-Olof Petersson (FP) informerar om att under hösten
kommer det att vara en genomgång kring internbudgeten t ex redovisning
av differentiering, samt kriterierna för BSB.
Ordförande ställer frågan till ledamöter och ersättare om hur man vill att
redovisningen ska genomföras, halvdagar, heldagar, samt om hela
nämndens ska deltar alt arbetsutskott/presidier.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att hela nämnden ska ges möjlighet att vara med, samt att redovisningen
ges i samband med nämndsammanträde alternativt en heldag.
-----Information om fallet med Yara.
Christopher Larsson (SD) undrar varför inte hela nämnden kallades till
redovisningen med konsulten och inte bara arbetsutskottet.
Ordförande Jan-Olof Petersson (FP) svarar att det var
Kommunledningsförvaltningen som kallat barn- och ungdomsnämndens
samt socialnämnders arbetsutskott, samt att rapporten finns att läsa på
Karlskrona kommuns hemsida.
__________________

5

24 september 2014

1

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 24 september 2014.

§ 54

Anmälningar till Skolinspektionen och BEO (Barn- och elevombudsmannen) om
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Barn- och ungdomsförvaltningen

§ 54
Anmälningar till Skolinspektionen och BEO (Barn- och
elevombudsmannen) om upplevda missförhållanden vid en skola
eller verksamhet – uppföljning 2014.
Utredare Gunilla Ingestad informerar i ärendet.
Skolinspektionen bildades 2008 som egen myndighet. Tidigare låg
tillsynen under Skolverket. Bland annat prövas anmälningar om
missförhållanden i skolan av Skolinspektionen/BEO, som genomför
utredning utifrån anmälan och fattar beslut. Beslutet kan innebära att
myndigheten kritiserar skolans eller huvudmannens agerande.
Ökningen av anmälningar i riket som helhet ökar stadigt, en ökning som
enligt Skolinspektionens analys till viss del kan förklaras av att det blivit
enklare att göra en anmälan genom det webformulär som finns på
Skolinspektionens/BEO:s hemsida sedan oktober 2009. En annan mer
generell förklaring kan vara att många ärenden uppmärksammas i
medierna. Detta bidrar troligen till en ökad medvetenhet om möjligheten
att anmäla missförhållanden i skolan. Det är dock inte troligt att ökningen
beror på en faktisk ökning av upplevda missförhållanden i landets skolor
(Skolinspektionen 2012).
Skolinspektionens statistik för riket som helhet visar att
•
•
•

Antalet anmälningar ökar stadigt.
Cirka hälften av ärendena utreds vidare och cirka en tredjedel leder
till kritik av skola eller huvudman.
Vanligast anmälningsgrund är att skolan inte ansetts göra tillräckligt
i samband med kränkande behandling av en elev, därefter att
skolan inte ansetts ha gett en elev särskilt stöd i tillräcklig
utsträckning.

Brister i skolans arbete mot kränkande behandling är den vanligaste
kritiken i Skolinspektionens granskningar, samt briser i arbetet med särskilt
stöd. Kritiken här gäller ofta att elever inte alltid ges stöd i den omfattning
de har rätt till och att skolorna inte skyndsamt utreder elevers behov av
särskilt stöd.
forts.
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§ 54 (forts).
Anmälningar till Skolinspektionen och BEO (Barn- och
elevombudsmannen) om upplevda missförhållanden vid en skola
eller verksamhet – uppföljning 2014.
Förutom arbetet med kränkande behandling och särskilt stöd handlar
kritiken ofta om brister i det pedagogiska ledarskapet och utvecklingen av
utbildningen, t ex att rektor inte tar ett tillräckligt ansvar för skolans resultat
och det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.
När föräldrar, elever eller andra personer anmäler att elever utsatts för
kränkande behandling handlar det i drygt hälften av fallen om elever som
kränkt andra elever. I en tredjedel av fallen är det personal som utpekas
som de som kränkt eleven.
Situationen i Karlskrona kommun
Antalet ärenden som inkommit till kommunens skolor har minskat de
senaste åren, och av dessa ärenden är det särskilt stöd och arbetssätt
som dominerat som anmälningsgrund. Andelen ärenden som gällt
kränkande beteende har minskat.
Observera att antalet för 2014 avser endast tiden fram till september.
Totalt sett för åren 2009-2014 visar statistiken att anmälningar i Karlskrona
– liksom i riket som helhet, framförallt gällt särskilt stöd och kränkande
beteende. Statistiken visar också att det är en kraftig övervikt för pojkar,
särskilt när det gäller ärenden som avser särskilt stöd. Fördelningen efter
årskurs visar en övervikt för mellanstadieåldern och här är fördelningen
pojkar/flickor jämnare.
Diagrammen visar antalet faktiska ärenden och endast de ärenden som
delgetts Barn- och ungdomsförvaltningen för handläggning. I Skolinspektionens statistik är antalet ärenden fler, bland annat därför att
många ärenden avskrivs utan att komma till förvaltningen till del. Några
ärenden är, i Skolinspektionens statistik, av olika skäl registrerade under
flera diarienummer och därför registrerade flera gånger och vissa ärenden
har flera anmälare – t ex när en grupp föräldrar gjort anmälan i samma
fråga, t ex organisation av skola.
forts.

24 september 2014

§ 54 (forts).
Anmälningar till Skolinspektionen och BEO (Barn- och
elevombudsmannen) om upplevda missförhållanden vid en skola
eller verksamhet – uppföljning 2014.
Skolinspektionens beslut efter bedömning har i cirka hälften av ärendena
varit att skolan ska redovisa kompletterande uppgifter eller förbättringsåtgärder på någon eller några punkter, oftast vad det gäller rutiner för och
dokumentation av arbetet med särskilt stöd. I samtliga ärenden har
ärendet sedan avskrivits med bedömningen att huvudmannen/skolan
fullgjort sitt uppdrag. Prövning av skadeståndskrav (BO) har inte varit
aktuellt i något av ärendena.
De sista ärendena i redovisningen, av dem som initierats 2014, är ännu
inte behandlade av Skolinspektionen.

Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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Barn- och ungdomsförvaltningen

§ 55
Betyg – uppföljning.
Utredare Gunilla Ingestad informerar i ärendet.
Statistiken i redovisningen bygger på uppgifterna i betygskatalogerna och
beskriver i första hand antal/andel elever med grundläggande behörighet
för gymnasiestudierna.
Statistiken baseras utifrån en rad faktorer, t ex
•
•
•
•
•
•
•

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

Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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Barn- och ungdomsförvaltningen
Skolområden
Akten

§ 56
Redovisning av anmälda kränkningar enligt SL 6 kap, 10 §,
våren 2014.
Kvalitetscontroller Marina Eriksson föredrar ärendet.
Enligt skollagen 6 kap, 10 § är förskolechef och rektor skyldig att anmäla till
huvudmannen när hen får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten.
Statistiken visar en jämförelse mellan våren -13, hösten -13 och våren -14.
Därefter redovisas våren -14 per skolområde. För våren -14 visas även
inom vilka kategorier anmälningen är gjord. De tre kategorierna är
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Då ärendena
rapporteras utan individinformation, kan statistiken inte redovisas könsuppdelad.
Anmälda ärenden, jämförelse över tid;

Förskola
Skola/fth

Vt 13
1
7

Ht 13
1
14

Vt 14
2
55

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

Skolområde

Antal anmälda
ärenden

”Jag känner mig
trygg i skolan”
Stämmer helt eller delvis

Trossö
Västra
Lyckeby
Rödeby
Jämjö

1
6
1
18
28

94 %
96 %
96 %
95 %
93 %
forts.
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§ 56 (forts).
Redovisning av anmälda kränkningar enligt SL 6 kap, 10 §,
våren 2014.
I Jämjö skolområde, där antalet anmälda kränkningar är flest, är det
sammantaget (alla skolor i området) två elever som lagt sitt svar på värde
1 på den fyrgradiga skalan =”Stämmer inte alls” på påståendet ”Jag känner
mig trygg i skolan”. Nio elever har lagt sitt svar på värde 2. Övriga 158
elever har lagt sig på 3 eller 4.
Trolig orsak till den stora ökningen i antalet anmälda ärenden samt det
ojämnt fördelade antalet kommenteras i rapporten. Alla åldersgrupper finns
representerade, men med en övervikt på elever i åk 7-9.
Anmälda ärenden våren -14, kategoriserade;

Förskola
Skola/fth

Diskriminering
0
3

Trakasserier
0
6

Kränkningar
2
44

Antalet anmälda ärenden är 53 stycken varav 5 stycken har kategoriserat
ärendet i mer än en kategori.
Vid analys av de anmälda ärendena och i diskussion med cheferna i
verksamheten, kan vi se att det finns olika definitioner på vad en kränkning
etc är. Vissa chefer är mycket strikta och anmäler i princip allt, oavsett vad
utredningen sedan kommer fram till.
Andra chefer har gjort tolkningen att det är först om en utredning visar att
någon verkligen är kränkt etc, som det finns anledning att anmäla.
Gemensamt för alla chefer är att alla bedriver ett förebyggande arbete och
tar allvarligt på om någon händer. Förklaringen till att alla inte anmäler in till
huvudmannen är i de flesta fall tidsbrist.
Flera av kommunens skolor, samt några förskolor, har haft representanter
på Linnéuniversitetets 7,5 poängs utbildning ”Likabehandling och
värdegrund – i teori och praktik”. Deltagande enheter är mycket nöjda med
utbildningen och beskriver den som en ögonöppnare.
forts.
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§ 56 (forts).
Redovisning av anmälda kränkningar enligt SL 6 kap, 10 §,
våren 2014.
I antalet anmälda kränkningar, kan vi tydligt se att enheter som gått
utbildningen är överrepresenterade i statistiken. Det är inte sannolikt at det
sker fler kränkningar på dessa enheter, utan snarare så att medvetenheten
där har ökat.
Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

24 september 2014

Barn- och ungdomsförvaltningen
Akten

BUN 2011.406.619

§ 57
Skolöverenskommelse – Lägesstatus.
Lokalsamordnare Mats Fredh avrapporterar om lägesstatusen för
lokalplaneringen.
Avrapporterade områden som görs är de planerade, pågående och
avslutade.

Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsförvaltningen
Akten

12

BUN 2014.401.606

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

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

Personalen på Kvinnojouren kontaktar tjänsteman på Barn- och
ungdomsförvaltningen som utsetts att ta emot dessa barn/elever.
Socialtjänsten i placeringskommun kontaktar tjänsteman enligt ovan
för att beslut om interkommunal ersättning ska kunna göras.
Utsedd tjänsteman i Barn- och ungdomsförvaltningen tar kontakt
med aktuell förskola/skola för placering.
Innan start genomförs ett möte med mamma, barn/elev, pedagog,
verksamhetsledare på Kvinnojouren och förskolans/skolans
förskolechef/rektor eller personal som förskolechef/rektor utser.
Förskolechef/rektor beslutar vilken avdelning/klass som
barnet/eleven ska placeras, och hur undervisningen organiseras.
Förskolechef/rektor avgör vilka som ska ha information enligt
handlingsplan för inskrivning av barn och elever med skyddade
personuppgifter.
I samband med att vistelsen på Kvinnojourens akutboende upphör
ska personalen kontakta förskolan/skolans förskolechef/rektor.
Förskolechef/rektor inbjuder till, om möjligt, ett avslutande möte med
mamma och barn/elev. Detta samtal dokumenteras och all aktuell
dokumentation redovisas och lämnas till moder för överlämnande till
ny skolenhet. Oavsett om möte äger rum eller inte ska
dokumentation genomföras.

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

§ 58 (forts).
Arbetsgång och rutiner för barn i skyddat boende.
Ekonomi
Kostnaden för de insatser som medföljer, exempelvis ökad personaltäthet,
enskild undervisning, hemundervisning kan med de uppgifter som finns att
tillgå uppgå till 250 000 kronor årligen.
Beräkning: 25 barn/elever x 12 veckor x 800 kronor.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar hemställa hos
Kommunstyrelsen
att finansiering för andra halvåret 2014 med 125 000 kronor för extra
barn/elevpeng vid tillfälliga placeringar sker genom att hemställa om
kostnadstäckning med 125 000 kronor.

__________________

24 september 2014

Barn- och ungdomsnämnden
Akten
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BUN 2014.397.006

§ 59
Sammanträdesplan för år 2015.
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden 2015. Med på planen finns även
förslag till datum för ärendeberedning och sammanträdestider för
arbetsutskottet.
På Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott anför Chatarina Holmberg
(S) att den föreslagna sammanträdesplanen strider mot den politiska
överenskommelsen och att hänsyn måste tas till sammanträden med
Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet för att upptas på nämndens möte i oktober 2014.
___________________
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Kommunstyrelsen
Idrott- och fritidsförvaltningen
Akten
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KS 2014.211.821
BUN 2014.203.337

§ 60
Medborgarförslag. Konstgräsplan på skolgården.
Lokalsamordnare Mats Fredh föredrar ärendet.
Eleverna i klass 5 B på Spandelstorpskolan inkom 2014-04-29 med ett
medborgarförslag, gällande önskemål om anläggande av en konstgräsplan på Spandelstorpskolans skolgård.
På fler och fler skolgårdar och idrottsplatser uppförs, där det är möjligt,
konstgräsplaner, som då ersätter de befintliga stenmjölsplaner som varit i
drift i många år och som ofta är i stort behov av upprustning, eller tas ur
drift av andra skäl. Dessa är oftast också stora fullmåttsplaner, för 11
spelare per lag, som ersätts med mindre planyta, ofta på tvären av den
större planen, för sju spelare per lag. Därmed sparas en del anläggningsoch driftskostnader, ytan används mera effektivt och resterande yta kan
användas till annan verksamhet.
Rödebyskolan, Rosenfeldtskolan, Tullskolan och Vämöskolan är skolor
där konstgräsplaner har anlagts på senare år.
Spandelstorpskolan är en omtyckt skola i ett populärt område, där det bor
många barnfamiljer. Eleverna framhåller i sin skrivelse att en konstgräsplan skulle gynna de allt flera barn som kommer till området, om en större
möjlighet att kunna använda planen, även vid dåligt väder och om
minskad skaderisk vid lek på konstgräsplan.
Man skriver vidare:
”Den kan också användas av andra t ex kan föreningar komma hit och
träna”.
Ekonomi/Investeringskostnad
En konstgräsplan, som kan vara aktuell för Spandelstorpskolan, har en
investeringskostnad av 500-600 tkr. (Mått upp till 54x32 m = 1728 kvm).
forts.
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KS 2014.211.821
BUN 2014.203.337

§ 60 (forts).
Medborgarförslag. Konstgräsplan på skolgården.
Barn- och ungdomsnämnden har, för de närmaste åren, inte utrymme för
en investering av detta slag.
Däremot skulle förslaget om en konstgräsplan på Spandelstorpskolans
skolgård, kunna läggas till de förslag på åtgärder om aktivitetsytor för
unga, som tagits fram i den utredning som benämns Aktivitetsytor för
unga i Karlskrona kommun.
Denna utredning, som upprättats av Idrott- och fritidsförvaltningen, på
uppdrag, beskriver förhållande på idrottsplatser, parker, badplatser,
lekparker m fl områden. Även skolgårdar har inventerats och beskrivits.
Barn- och ungdomsförvaltningen har deltagit i detta arbete. Utredningen
föreslår behov av insatser för olika objekt och har även grupperat dessa i
prioriteringsordning, med behovsbedömning av lämpliga
förbättringsåtgärder.

Barn- och ungdomsnämnden beslutar för egen del
att medborgarförslaget om konstgräsplan på Spandelstorpskolans
skolgård, biläggs Idrott- och fritidsförvaltningens utredningsförslag och
hanteras inom denna, i dess fortsatta arbete.
Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
________________
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Tekniska nämnden
Skolområden
Ramdala skola
Akten
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BUN 2014.402.286

§ 61
Ramdala skola. Ombyggnad av ventilation.
Lokalsamordnare Mats Fredh föredrar ärendet.
Elevantalet inom Karlskrona kommuns grundskolor ökar de närmaste
åren, främst för fyra av skolorna. En av dessa skolor är Ramdala skola.
Detta beror på bland annat på den expansion som sker i
Trummenäsområdet och på Torsnäs.
Ramdala skola byggdes till i två etapper under 1980-talet. Lågstadiebyggnaden byggdes först och placerades närmast Ramdala medborgarhus. Medborgarhuset används av skolan med kök och matsal, för
skolmåltidsverksamheten, samt används gymnastiksalen för idrottsundervisning. I slutet av 1980-talet byggdes sedan en mellanstadiebyggnad till och dockades på lågstadiedelen. Slöjdsalar byggdes i en
separat byggnad, intill de övriga. Dessutom finns Ramdala förskola på
skoltomten.
Elevprognos
Årskurs

F
1
2
3
4
5
6
Totalt

Läsår

13/14
25
25
29
22
20
23
21
165

14/15
26
25
22
27
22
18
21
161

15/16
21
26
25
22
27
22
18
161

16/17
29
21
26
25
22
27
22
172

17/18
26
29
21
26
25
22
27
176

forts.

18/19
25
26
29
21
26
25
22
174
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BUN 2014.402.286

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

1001
1006
1025
1027
1035

Ventilationskapacitet

20
20
20
20
20
100 personer

Aktuell personlast

20-35 Fritidshem
26 Åk 1
19 Åk 5
23 Åk 2
28 Åk 3
123 personer

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

forts.

24 september 2014

BUN 2014.402.286

§ 61 (forts).
Ramdala skola. Ombyggnad av ventilation.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att hos Tekniska nämnden begära investeringstillstånd med 500 tkr, för
att utföra uppgradering av ventilation vid Ramdala skola, enligt ovan
angiven beskrivning.
__________________
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24 september 2014

Barn- och ungdomsförvaltningen
Anders Karlsson
Akten

21

BUN 2014.394.005

§ 62
Nytt PuL-ombud för Barn- och ungdomsförvaltningen.
Då tidigare PuL-ombud Lise-Lott Winnow övergår till den nya
kanslifunktionen och annan förvaltning från 1 september 2014, föreslås i
stället Anders Karlsson till nytt personuppgiftsombud för Barn- och
ungdomsförvaltningen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att utse Anders Karlsson till nytt personuppgiftsombud från och med den
1 oktober 2014.
__________________

24 september 2014

Kommunstyrelsen
Revisionen
Barn- och ungdomsförvaltningen
Akten

22

BUN 2014.357.041

§ 63
Delårsrapport augusti 2014.
Controller Peter Arkeklint, HR-specialist Cecilia Westlund och
förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2014 uppgår till
1 061,8 Mnkr.
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per
31 augusti 2014 uppgår till 679,1 Mnkr, att jämföra med budget om
682,4 Mnkr, således en positiv avvikelse mot budget med 3,3 Mnkr.

Område
Belopp Mnkr

Budget
Januari-Augusti

Centrala kostnader,
volymer
Centrala poster,
övrigt
Kommunala
förskolor
Kommunala
skolor/fritids
SUMMA

Utfall
Januari-Augusti

Avvikelse

-541,5

-541,0

+0,5

-171,3

-167,1

+4,2

10,5

+9,5

-1,0

+19,9
-682,4

+19,5
-679,1

-0,4
+3,3

Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att godkänna delårsrapport per augusti 2014, samt
2. att överlämna delårsrapporten till Kommunstyrelsen och Revisionen för
handläggning.
___________________

24 september 2014

Barn- och ungdomsförvaltningen

§ 64
Delegeringsbeslut fattade av Tjänstemän.
Se förteckning över fattade beslut.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
__________________

Förteckning finns tillgänglig på Barn- och ungdomsförvaltningen.
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§ 65
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1. Protokoll från möte med samverkansgrupp, Jämjö skolområde F-6.
2014-05-22.
2. Sammanträdesprotokoll med samverkansgruppen, Lyckeby skolområde,
Spandelstorps förskolor 2014-06-18.
3. Skrivelse från Barn- och ungdomsförvaltningen 2014-04-10 avseende
beslut ordinarie tillsyn. Silvertärnans föräldrakooperativa förskola.
4. Skrivelse från Barn- och ungdomsförvaltningen 2014-04-11 avseende
ordinarie tillsyn. Fantasi fristående förskola.
5. Skrivelse från Barn- och ungdomsförvaltningen 2014-05-12 avseende
protokoll, intern kvalitetstillsyn. Kronotorps förskola.
6. Skrivelse från Barn- och ungdomsförvaltningen 2014-06-16 avseende
protokoll, intern kvalitetstillsyn. Spjutsbygds förskola.
7. Kommunfullmäktige 2014-06-18 § 112. Revisionsberättelse år 2013 och
beslut om ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen. Barn- och
ungdomsnämnden, Handikappnämnden, Kulturnämnden, Idrotts- och
fritidsnämnde3n, Miljö- och byggnadsnämnden, Tekniska nämnden,
Utbildningsnämnden, Valnämnden, Äldrenämnden, Överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
8. Kommunfullmäktige 2014-06-18 § 113. Årsredovisning för år 2013
Karlskrona kommun.
9. Kommunfullmäktige 2014-06-18 § 117. Antagande av fördjupad
översiktsplan för Skärgården.
10. Kommunfullmäktige 2014-06-18 § 123. Återremiss, uppföljning per den
28 februari 2014 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter.
11. Kommunfullmäktige 2014-06-18 § 124. Delårsrapport per den 30 april
2014 för Karlskrona kommuns samlade verksamheter.
12. Barn- och ungdomsförvaltningen 2014-08-08. Svar till Skolinspektionen
avseende kvalitetsgranskning av skolsituationen för elever med
diagnosen AD/HD i grundskolan vid Betaskolan i Karlskrona kommun –
redovisning av planerade och vidtagna åtgärder.
___________________

24 september 2014
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Barn- och ungdomsförvaltningen
Anna Strömqvist

§ 66
Kurser och konferenser.
Skolriksdag 2015 – mötesplatsen för dig som leder och styr skolan.
Åsa Gyberg-Karlsson informerar nämnden att Skolriksdagen 2015 äger
rum den 27-29 april i Stockholm.
Skolor som skapar – skapar kunnande.
Anna Strömqvist (S) anmäler sitt intresse att delta i rubricerad konferens i
Karlshamn den 13 november 2014. Arrangör är Region Blekinge.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Anna Strömqvist (S) deltar i konferensen Skolor som skapar – skapar
kunnande i Karlshamn den 13 november 2014.
__________________

24 september 2014
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§ 67
Övriga frågor.
Ljudvolym i klassrum.
Christopher Larsson (SD) har en reflektion om att det ska finnas
decibelmätning i klassrummen.
Utemiljö på Rödebyskolan.
Christopher Larsson (SD) undrar om det är något på gång att åtgärda
utomhusmiljön på Rödebyskolan.
Förvaltningschef Maria Persson svarar att det finns inga medel att åtgärda
utomhusmiljön i dagsläget.
Pernilla Persson (C) informerar om att föräldrarna till barnen på skolan har
tagit egna initiativ och ska hjälpa till att snygga upp på Rödebyskolan.
Felanmälan till Tekniska förvaltningen
Christopher Larsson (SD) undrar om problemet är löst vad gäller
felanmälan till Tekniska förvaltningen.
Förvaltningschef Maria Persson svarar att det inte är fullt löst utan frågan
fortlöper.
Matsäckar m m
Helene Gustavsson (S) undrar om inte skolan ska stå för kostnaderna när
det gäller matsäckar, frukter m m som eleverna uppmanas att ta med sig
hemifrån. Hur ställer sig förvaltningen till detta?
Förvaltningschef Maria Persson svarar att det ska vara en avgiftsfri skola
och erinrar om att påminnelse gått ut till alla chefer när samma fråga var
uppe på sammanträdet i juni månad. Om problemet kvarstår är det värt att
upprepa och frågan kommer återigen att lyftas på en verksamhetsträff
med betoning på olika förutsättningar skolor emellan och att den
sammanlagda summan för enskild elev inte får överstiga den av nämnden
beslutade årskostnaden.
forts.

24 september 2014
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§ 67 (forts).
Övriga frågor.
Delegationsärenden.
Helene Gustavsson (S) undrar över rubriken ”Avstängd av plats på grund
av skuld”, vad innebär det?
Förvaltningschef Maria Persson återkommer i frågan till nästa Barn- och
ungdomsnämnd.

ADHD-artiklar i lokalpressen.
Pernilla Persson (C) vill ha en redovisning med anledning av
Skolinspektionens rapport från granskning om att förbättra rutinerna kring
elever med ADHD.
Förvaltningschef Maria Persson tar upp ämnet som en information på
Barn- och ungdomsnämndens möte i oktober.

Ändrar organisation om politikers arvoden.
Nämndsekreterare Marie-Louise Bescher informerar om den
organisationsförändring som gäller utbetalning av politikers arvoden.
Förändringen började gälla från och med den 1 september 2014.

__________________
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Sammanträdesprotokoll

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

§ 68

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

§ 69

Redovisning av attitydundersökning i fritidshemmen.

§ 70

Information om skolskjutsar.

§ 71

Remiss. Handlingsplan mot korruption.

§ 72

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

§ 73

Provisorisk förskola i kv Hjulhammar. Utgår.

§ 74

Om- och tillbyggnad av Jändelskolan, Jämjö Kunskapscentrum.

§ 75

Tillämpningsanvisningar för måltidsverksamhet inom Barn- och
ungdomsnämndens verksamheter.

§ 76

Sammanträdesplan för år 2015. Utgår.

§ 77

Delegeringsbeslut fattade av Tjänstemän.

§ 78

Meddelanden, skrivelser och rapporter.

§ 79

Kurser och konferenser.

§ 80

Övriga frågor/Information.

§ 81

Tillfälligt intagningsstopp på Tullskolan.

§ 82

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

Plats och tid

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

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande ersättare

Inga-Britt Karlsson (S)

Tjänstemän

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

Sekreterare Marie-Louise Bescher
Shirin Sahebjamee

Utses att justera
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Paragraf 68 - 82

Sekreterare
Marie-Louise Bescher

~o~

Ordförande

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

Justerare

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar i tjänsten

~q oktober 2014,

~®t&lllw'hdumJ
Marie-Louise Bescher
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BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN

BON 2014.468.616

Akten

§ 68
Redovisning av uppdrag avseende nyanlända barn,
Migrations-verket samt extra resurser till rektorerna.
Kvalitetschef Anja Eklund informerar i ärendet.
Alla barn som söker asyl i Sverige har rätt att gå i förskola/skola på
samma villkor som alla andra barn i Sverige.
Efter en vistelse och kartläggning i Välkomsten under fyra veckor, sker
för skolpliktiga barn en överlämning till ordinarie skola.
Arbetsgång för förskolebarn ser annorlunda ut. Under tiden i
Välkomsten får vårdnadshavarna information om när man kan få
förskoleplats och hur man ansöker.
En skriftlig rutin har arbetats fram som styrs av Migrationsverkets
regelverk.
Rutinen finns i verksamhetshandboken på intranätet, samt delgivits
fristående förskolor.

Informationen tas till dagens protokoll.

Justerandes sign.
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Sammanträdesprotokoll

BON 2014.371.611

Akten

§ 69
Redovisning av attitydundersökning i kommunens
fritidshem 2014.
Kvalitetscontroller Marina Eriksson informerar i ärendet.
Under våren 2014 genomfördes en attitydundersökning i ett urval av
kommunens fritidshem. Undersökningen riktades både till elever och till
föräldrar.
Vid diskussioner med fritidshemmens personal, samt vid kvalitetskommissionerna i de fem skolområdena, framgår att personalen ofta
har en än större ambition med verksamheten på fritidshemmen. Stora
barngrupper och lokalernas beskaffenhet begränsar ofta möjligheterna
att realisera den ambition och de ideer som pedagogerna har. Trots det
är elever och föräldrar sammantaget mycket nöjda med verksamheten.

Undersökningens upplägg
Undersökningen gjordes i form av en enkät till både elever och föräldrar
till ett riktat urval. I urvalet togs hänsyn till olika faktorer för att få en så
bred bild av kommunens verksamhet som möjligt. Undersökningen
täcker alla kommundelar och åldersgrupper.
• Antal svar, vårdnadshavare 711 stycken ( 41 % av urvalet).
• Antal svar, elever 1036 stycken (60 % av urvalet).
Frågorna som ställdes till eleverna söker fånga olika aspekter; trygghet
och trivsel, innehåll och lärande, rekreation, miljön och
frukost/mellanmål.
Föräldraenkäten hade nio frågor och en fritextmöjlighet.
Svarsalternativen var Alltid - Oftast - Sällan - Aldrig och Vet ej.

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

BUN 2014.371.611

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

I svaren på frågorna 8 - 10 kan vi utläsa att pedagogernas profession
och uppdraget enligt styrdokumenten, syns tydligt i verksamheten och
"når fram" till eleverna.
Tryggheten är glädjande hög, både utomhus och inomhus.
Att ge eleverna möjlighet till rekreation är ett av uppdragen. Fråga 5
fångar delvis det uppdraget. Elevernas svar är positiva, men i
jämförelse med andra frågor kan vi ändå se ett utvecklingsområde här.
Möjligheten till rekreation hänger nära samman med lokalernas
utformning som finns bland frågorna riktade till föräldrarna.

Enkätresultat, föräldrar
Den lägre svarsfrekvensen från föräldrar förklaras delvis av att många
av eleverna i verksamheten går till och från fritids själva utan
föräldrarnas följe. Det medför att personalen inte träffar föräldrarna så
ofta och får då svårare att motivera dem till att svara.
Sammanfattning, föräldraresultat
Vi kan göra bedömningen att de föräldrar som har svarat på enkäten är
nöjda med verksamheten - liksom deras barn.
Resultatet av attitydundersökningen har presenterats för rektorer och
för all personal på fritidshemmen. Den har även diskuterats och
analyserats i det nätverk av fritidspedagoger som finns sedan ett antal
år tillbaka. Enkätens frågor och upplägg beslutades i denna grupp. I
närverket finns representanter från alla fem skolområden och leds av en
rektor och förvaltningens kvalitetscontroller.

Informationen tas till dagens protokoll.
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Sammanträdesprotokoll

§ 70
Information om skolskjutsar.
Skolutredare Claes-Urban Persson informerar om skolskjutsverksamheten och trafiksäkerhet.
Varje vardag utgår det 50 fordon med 2000 barn till 30 skolor.
Skolskjutsregeln är 2, 3 och 4 km genererar skolskjutsrättigheter
beroende på vilken ålder man befinner sig i.

Informationen tas till dagens protokoll.
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsförvaltningen
Akten

Sammanträdesprotokoll

KS 2014.436.109
BUN 2014.346.003

§ 71
Remiss. Handlingsplan mot korruption.
På Kommunstyrelsens uppdrag har Kommunledningsförvaltningen
utarbetat en handlingsplan för att motverka korruption. Förslaget är
utskickat på internremiss till samtliga nämnder och Kommunrevisionen.
Förslaget till nya styrdokument består av:
•
•
•
•

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

Definition av dokumentens karaktär:
• Policy tydliggör kommunens förhållningssätt.
• Riktlinjer redogör för lagstiftningen och ger vägledning .
Barn- och ungdomsnämnden ser mycket positivt på tydligheten i de
olika dokumenten. Nämnden vill särskilt lyfta fram vikten av att lagstiftning, policy och riktlinjer ingår i den introduktion som ges till
förtroendevalda.
Den del som Barn- och ungdomsnämnden vill kommentera för att
uppnå ännu bättre tydlighet gäller Riktlinjer för representation,
avtackningar och gåvor.
Texten behöver förtydligas. Exempelvis kan skälen för att sluta sin
anställning även vara "sjukskrivning eller på arbetsgivarens initiativ".
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att överlämna Barn- och ungdomsförvaltningens yttrande den
10 oktober 2014 till Kommunstyrelsen.

Justerandes sign.
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Sammanträdesprotokoll
BON 2014.464.619

§ 72
Redovisning av åtgärder avseende rutiner och handläggning när
det gäller anmälningsplikten enligt Sol 14 kap 1 §.
Den 30 juni 2014 redovisades ett utredningsuppdrag av A-C P konsult
som genomförts på uppdrag av Kommunledningsförvaltningen.
"Utredning med anledning av ett barns dödsfall". I uppdraget ingick att
lämna förslag på förbättringar i ärenderutinerna och hur handläggning
hanteras för att minimera risker i framtida handläggning.

I ett extra insatt arbetsutskott med Barn- och ungdomsnämnden, den
1 juli 2014, gavs uppdrag till förvaltningen att redovisa åtgärder.
Uppdraget finns dock inte i protokollet.
Utredarens förslag som riktas till Barn- och ungdomsnämndens
ansvarsområde:
• En konkret tydlig rutin för skolans anmälningsskyldighet ska tas
fram .
• Det ska finnas en särskild blankett för skolpersonal att använda
vid anmälan.
• Särskilda utbildningsinsatser måste till för implementering av ovan
nämnda rutiner.
• Kontinuerlig uppföljning ska ske av att rutinerna är kända och
efterlevs.
• Rutiner behövs för hur anmälningarna hanteras administrativt.
• En årlig uppföljning av hur anmälningsskyldigheten efterlevs ska
göras och redovisas till Barn- och ungdomsnämnden.
• Samverkan med socialtjänsten behöver utvecklas i de delar som
präglas av bristande tillit.
• Det måste tydliggöras vilken funktion inom förvaltningen som är
ansvarig inom varje område tex för att bevaka lagändringar och
revidera rutiner.
forts.
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§ 72 (forts).
Redovisning av åtgärder avseende rutiner och handläggning när
det gäller anmälningsplikten enligt Sol 14 kap 1 §.
I utredningen framkom även att det funnits brister i hanteringen av
skolhälsovårdens journal för aktuell elev.
I de redovisade intervjuerna med lärare, skolsköterska och rektor
uttrycks en mycket stor oro över den höga arbetsbelastningen.
Information ges om:
•
•
•
•

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

Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att godkänna rapporten , samt

2. att överlämna rapporten till Kommunstyrelsen för kännedom.
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Akten

§ 73
Provisorisk förskola i kv Hjulhammar.

Ärendet utgår.
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Sammanträdesprotokoll

BON 2014.466.043

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

Enligt beslut i Skolöverenskommelsen från 2012 skall bland annat
Kunskapscentran tillskapas. Först ut i raden av nya projekt utifrån beslutet
blev Lyckeby Kunskapscentrum, som blev klart till läsårsstarten i augusti
2014. Lyckebyskolan har därmed tagits ur drift och skolverksamheten har
nu i sin helhet flyttats över till LKC.
Näst i tur att nu planera är, enligt Skolöverenskommelsen, att utveckla
Jändelskolan till ett kunskapscentrum och i samband med detta även flytta
över verksamheten från Jämjö kyrkskola till Jämjö Kunskapscentrum, samt
att ta Kyrkskolan ur drift.
I Barn- och ungdomsnämnden diskuterades den 23 november 2011 , om
behovet av skolförändring i Jämjö tätort. Det slogs fast att lokalerna på
Jändelskolan 3-5, i befintligt skick, inte skulle kunna klara de elevökningar
från Kyrkskolan som förelåg enligt prognos för läsåren 2012-2015. En
utbyggnad av Jändelskolan 3-5 beslutades därför vid sammanträdet den
25 januari 2012. Utbyggnaden stod klar sommaren 2013.
Barn- och ungdomsnämnden beslöt samtidigt att genomföra en förstudie
för etablering av Jämjö Kunskapscentrum på Jändelskolans tomt
(Hammarby 14: 1 och 2:35), under förutsättning att Kommunfullmäktige
beslutade om aweckling av Jämjö kyrkskola. Vilket också gjordes i och
med beslutet om Skolöverenskommelsen i mars 2012.
forts .
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Sammanträdesprotokoll

BON 2014.466.043

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

Elevprognos JKC (nuvarande Jämjö kyrkskola och Jändelskolan)

F
1
2
3
4
5
6
7
8
9

14/15
51
43
38
52
56
57
51
75
90
66
579

15/16
42
51
43
38
52
56
57
96
75
90
600

16/17
41
42
51
43
38
52
56
108
96
75
602

17/16
38
41
42
51
43
38
52
93
108
96
602

18/19
40
38
41
42
51
43
38
95
93
108
589

Lokalanpassningarl lnvesteringsbehov
Befintliga lokaler på Jändelskolan inrymmer nu årskurserna 4-6 och 7-9,
samt fritidshem . Eleverna i förskoleklass och t o m årskurs 3 har nu sin
skolgång förlagd till Jämjö kyrkskola. Skolöverenskommelsens beslut
innebär att Jämjö kyrkskola skall läggas ner och Jändelskolans loka ler
skall anpassas och byggas till, för att kunna ta emot Kyrkskolans elever.
För att klara det kommande verksamhetsbehovet, vid skapandet av Jämjö
Kunskapscentrum, krävs enligt den processad e förstudien, en nybyggnad
motsvarande 990 kvm och en anpassning och översyn av Jändelskolans
befintliga inomhusytor, motsvarande 950 kvm. Dessutom behövs en
översyn av idrottsanläggningens löparbanor, hoppgropar, fotbollsplan och
övrig lekyta, vilken har räknats in i kalkylen.

lnvesteringskostnad
Åtgärderna för anpassning av Jändelskolan till Jämjö Kunskapscentrum är
beräknade till 29 mnkr. Medel för investeringen finns avsatta i Karlskrona
kommuns investeringsplan för 2014-2018, med 10 mnkr för år 2016 och
19 mnkr för 2017.
forts.
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Sammanträdesprotokoll
BON 2014.466.043

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

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

lnvesteringskalky/
Avvecklingen av Jämjö kyrkskola innebär att verksamheten lämnar
2 626 kvm. Det innebär en minskning med 1 636 kvm , för den totalt
förhyrda ytan för skolverksamheten inom Jämjö Kunskapscentrum ,
eftersom nybyggnadsytan vid Jändelskolan beräknas till 990 kvm.
lnvesteringskostnaden på 29 000 000 kr har en avskrivningstid på 33 år
för både mark och fastighet. Kostnaden fördelar sig med 27 500 000 kr på
fastigheten och 1 500 000 kr för mark och utrustning.
Den årliga hyreskostnaden fördelar sig enligt specifikation nedan
Ränta och avskrivning_ar
Drift och underhåll, fast!_g_het
Drift och underhåll, mark
Administration - kostnad per kvm
Pålä_g_g_ h_y_resförluster - 1 %
~rsh_y_ra - investerin_g_
Hyreskostnad Jämiö k_y_rkskola u!g_år
Arsh_yra - öknin_g_ efter investerin_g_en

1 603 788
445 050
17 500
20 769
20 871
2 107 978
- 1 352 604
755 374

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

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

BON 2014.466.043

§ 74 (forts).
Jämjö Kunskapscentrum. Om- och tillbyggnad av Jändelskolan.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar föreslå Tekniska nämnden
att begära projekterings- och investeringstillstånd för om- och tillbyggnad
av Jändelskolan till Jämjö Kunskapscentrum, med ett investeringsbelopp
på 29 mnkr.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen
hemställa att Kommunfullmäktige beslutar
att ett extra investeringsbidrag på 1,3 mnkr beviljas med anledning av
inrättandet av Jämjö Kunskapscentrum.

Justerandes sign.
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Sammanträdesprotokoll
BON 2014.467.622

Barn- och ungdomsförvaltningen
Akten

§ 75
Tillämpningsanvisningar för måltidsverksamhet inom Barn- och
ungdomsnämndens verksamheter.
Verksamhetschef Solvig Ohlsson föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige antog i oktober 2013 en gemensam måltidspolicy för
Karlskrona kommun , § 125, och i maj 2014 antog Kommunstyrelsen
gemensamma riktlinjer för måltidsverksamheten inom Karlskrona
kommun , § 129.
I samband med beslutet om gemensamma riktlinjer beslutades
att i enlighet med vad som anges i den av kommunfullmäktige beslutade
gemensamma måltidspolicyn, berörda nämnder med utgångspunkt i
måltidspolicyn och de gemensamma riktlinjerna för måltidsverksamheten
ska utarbeta och fastställa tillämpningsanvisningar inom det egna
verksamhetsområdet. Respektive nämnd ska besluta om tillämpningsanvisningar senast under oktober 2014. Tillämpningsanvisningarna skall
gälla senast från 1 januari 2015.
I de gemensamma riktlinjerna finns 13 punkter framtagna, varav åtta berör
Barn- och ungdomsnämnden. Därutöver förslår arbetsgruppen att också
ytterligare en punkt omkring livsmedelsverkets rekommendationer tas
med .
En arbetsgrupp har träffats fyra gånger under augusti och september 2014
för att arbeta fram förslag på tillämpningsanvisningar för Barn- och
ungdomsnämndens verksamheter.

Yrkande
Chatarina Halmberg (S) yrkar på återremiss för att klargöra hur behovet av
pedagogiska måltider ser ut och vilken personal som ska schemaläggas
för att få kostnadsfria pedagogiska måltider. Det ska framgå vad en
pedagogisk måltid är. Redovisning ska ske specifikt för förskola små/stora
barn, förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9 och särskolan.
forts.
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BON 2014.467.622

§ 75 (forts).
Tillämpningsanvisningar för måltidsverksamhet inom Barn- och
ungdomsnämndens verksamheter.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras i dag eller
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att återremittera ärendet för att klargöra hur behovet av pedagogiska
måltider ser ut och vilken personal som ska schemaläggas för att få
kostnadsfria pedagogiska måltider. Det ska framgå vad en pedagogisk
måltid är. Redovisning ska ske specifikt för förskola små/stora barn,
förskoleklass, 1-3, 4-6, 7-9 och särskolan.

Justerandes sign.

Sign.
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Sammanträdesprotokoll

BON 2014.397.006

§ 76
Sammanträdesplan för år 2015.
Ärendet utgår.

Sign.
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Sammanträdes protokoll

Barn- och ungdomsförvaltningen

§ 77
Delegeringsbeslut fattade av Tjänstemän.
Se förteckning över fattade beslut.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.

Förteckning finns tillgänglig på Barn- och ungdomsförvaltningen.

Justerandes sign.
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Sammanträdesprotokoll

§ 78
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1. Protokoll från Samverkansgruppen Trossö skolområde 2014-02-06.
2. Protokoll från Samverkansgruppen Lyckeby skolområde 2014-09-01.
3. Protokoll från Samverkansgruppen Rödeby skolområde 2014-05-26.
4. Protokoll från Samverkansgruppen Rödeby skolområde 2014-06-16.
5. Skolinspektionen. Beslut 2014-09-04. Anmälan om situationen för ett
förskolebarn vid Bullerbyns förskola i Karlskrona kommun.
6. Protokoll från Samverkansgruppen Lyckeby skolområde 2014-08-13.
7. Protokoll från Samverkansgruppen Sunnadals skolområde 2014-08-27.
8. Protokoll från Samverkansgruppen Lyckeby skolområde 2014-09-01 .
9. Protokoll från Kommunövergripande Samverkansgruppen 2014-05-28.
10. Protokoll från Samverkansgruppen Jämjö skolområde 2014-09-11.
11. Skolinspektionen. Beslut 2014-09-04. Avser anmälan om situationen för
ett förskolebarn vid Bullerbyns förskola i Karlskrona kommun.
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

§ 79
Kurser och konferenser.
Toleransprojektet
Ordföranden Jan-Olof Petersson (FP) påminner om föreläsningen om
toleransprojektet som äger rum den 12 november 2014 klockan
08.00-12.00 på Marinmuseum.

Justerandes sign.
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§ 80
Ovriga frågor/Information.
Hjärt- och lungräddning samt 1:a hjälpen
Anna Strömqvist (S) undrar om personalen har kunskap om hjärt- och
lungräddning samt 1:a hjälpen.

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

BON 2014.519.611

Akten

§ 81
Tillfälligt intagningsstopp på Tullskolan.
Förvaltningschef Maria Persson föredrar ärendet.
Barn- och ungdomsförvaltningen vill föreslå ett tillfälligt stopp för intagning
av nya elever på Tullskolan som även gäller inom skolans
upptagningsområde.

Bakgrund
Tullskolan har sedan den nyöppnades efter renovering gått från 125 till
195 elever. Om- och tillbyggnad pågår för att lokalmässigt klara det ökade
elevantalet. För närvarande lever skolan med provisoriska lösningar som
innebär stor ansträngning för skolans personal. Trångboddheten kan
påverka eleverna även om skolan gör sitt yttersta för att skapa en god
undervisningsmiljö.
Förslag
Förvaltningen bedömer tillsammans med skolledningen att ett stopp för
intag av nya elever är nödvändigt för att klara situationen under
återstående läsår och till dess skolan fått utökade lokaler. Elever som
tillhör Tullskolans upptagningsområde kommer att erbjudas skolgång på
Hästöskolan eller Saltöskolan, det alternativ som bedöms vara det bästa i
samråd mellan rektor och familjen.
Skolskjuts
Avståndsmässigt finns Saltö och Hästö skola mellan 2,5 och 3,0 kilometer
från Tullskolan; dessa avstånd generar skolskjutsrättighet för F-3 elever
och i vissa fall även för 4-6 elever. I detta läge när Barn- och
ungdomsförvaltningen anvisar annan skola än den geografiskt närmast
belägna bör alla elever, F-6, erbjudas skolskjuts.
forts.
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Sammanträdesprotokoll

BON 2014.519.611

§ 81 (forts).
Tillfälligt intagningsstopp på Tullskolan.

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

1. att tillfälligt intagningsstopp råder på Tullskolan för resten av innevarande läsår, 14/15,
2. att skolskjuts erbjuds elever enligt förslag när Saltö- eller Hästöskolan
blir alternativet, samt
3. att upptagningsområde för Trossö/Wämö ses över inför kommande
läsår.
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Mark- och exploateringskontoret
Serviceförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll

BON 2014.520.290

§ 82
Utökad ram för hyreskostnad och investeringskostnad, gällande för
inventarier, för kommunal förskola i kv Lindblad.
Lokalsamordnare Mats Fredh föredrar ärendet.
Barn- och ungdomsnämnden har den 28 maj 2014 i § 36 beslutat etablera
en ny kommunal förskola på Trossö.
Ett stort antal platser behöver skapas både för förskolan och för
grundskolan på Trossö, både på kort och på lång sikt. Trossö genomgår
en förändring när den bebyggs och förtätas. Barnfamiljer väljer att bo kvar
i staden, vilket ställer ökade krav på vår framtida lokalförsörjning, vad
gäller placering och dimensionering av Barn- och ungdomsförvaltningens
enheter. Prognosen för kommunen som helhet, visar att det totala antalet
barn i förskolan är ganska konstant, men att den individuella nyttjandegraden av platsbehovet ökar med cirka 40 platser. Det kan bland annat
förklaras med att antalet barn under tre år blir flera, och beräknas därmed
med ett högre beräkningstal, vilket påverkar platsbehovet.
Fastighetsavdelningen har tillsammans med Barn- och ungdomsförvaltningen, Serviceförvaltningen och fastighetsägaren Kungsleden tagit
fram ett förslag på hur vi ska kunna etablera en förskola med sju
avdelningar i kvarteret Lindblad . Med en begränsad ombyggnation kan vi
få till sju avdelningar, personalutrymmen och ett tillagningskök. Det
kommer dessutom att anläggas en helt ny utemiljö med en lekyta på cirka
2 500 kvm på innergården. Den befintliga planlösningen i aktuell byggnad
tillsammans med ambitionen att hålla nere ombyggnadskostnaderna gör
att avdelningarnas lokalytor blir större än om vi byggt en helt ny förskola
från grunden. Tack vare detta kommer förskoleavdelningarna i kvarteret
Lindblad också kunna användas som "gummibandslokaler'', det vill säga
för att möta de tillfälliga mindre ökningarna av antalet förskolebarn som
regelbundet uppstår.
forts.
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BON 2014.520.290

§ 82 (forts).
Utökad ram för hyreskostnad och investeringskostnad, gällande för
inventarier, för kommunal förskola i kv Lindblad.
Det nya tillagningsköket kommer att kunna förse cirka 130 barn samt
personal med mat. Uppskattningsvis 50 % av förskolebarnen kommer
dagligen att äta frukost, närmare 100 % kommer att äta lunch och uppskattningsvis 75 % kommer att äta mellanmål, vilket ger en omfattande
mathantering. Ur verksamhetens perspektiv är ett tillagningskök att
rekommendera.
Ekonomi/Investerings- och hyreskostnad
Etableringen av den planerade förskolan i kv Lindblad medför inga
investeringskostnader avseende lokaler för Karlskrona kommun, då
fastighetsägaren står för investeringarna, vilket sedan regleras genom
hyreskostnaden.
Den från fastighetsägaren offererade årshyran uppgår till
2 485 000 kronor, vilket motsvarar 1 507 kr/kvm inklusive kostnader för
värme, fastighetsskatt, vatten och avlopp. Lokalkontraktet omfattar cirka
1 650 kvm inklusive ny hiss, ny utemiljö och ett nytt tillagningskök.
Beräknad inflyttning i de nya lokalerna är planerad till maj/juni 2015, under
förutsättning att inget oförutsett inträffar under ny- och ombyggnadsprocessen.
Kontraktstiden är på 10 år och med en förlängningstid på fem år.
Den totala internhyran från fastighetsavdelningen till Barn- och ungdomsförvaltningen respektive Serviceförvaltningen kommer att bli cirka
1 860 kr/kvm, vilket inte bara inkluderar värme, fastighetsskatt, vatten och
avlopp utan även drifts- och underhållskostnader samt el , vilket fastighetsägaren ej står för enligt kontraktsförslaget. Den verkliga internhyran
kommer sedan att skilja sig åt mellan de två förvaltningarna då
ombyggnadskostnaderna är avsevärt högre för Serviceförvaltningens
tillagningskök jämfört med de övriga förskolelokalerna . De verkliga ombyggnadskostnaderna kommer därför att bli vägledande i fördelning av
hyreskostnaderna när lokalerna står klara.
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BON 2014.520.290

§ 82 (forts).
Utökad ram för hyreskostnad och investeringskostnad, gällande för
inventarier, för kommunal förskola i kv Lindblad.
Nytt hyresavtal kommer ej att undertecknas förrän de ökande kostnaderna
för Barn- och ungdomsförvaltningen respektive Serviceförvaltningen är
säkrade genom utökade ramar till de berörda förvaltn ingarna. Detta
behandlas i pågående budgetberedning.
För att kunna bedriva verksamhet i lokalerna, enligt ovan angivna
förutsättningar, föreslås Barn- och ungdomsnämnden också besluta om
att ansöka om utökade investeringsmedel för inköp av inventarier till
avdelningarna med cirka 400 000 kronor per avdelning, totalt cirka
2,8 mnkr. Serviceförvaltningen har också behov av utökade investeringsmedel för inköp av inventarier till tillagningsköket med cirka 300 000 kr,
vilket Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att ansöka om. Därmed
blir det totala behovet av utökade investeringsmedel med anledning av
den nya förskolan cirka 3, 1 mnkr.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen
hemställa att Kommunfullmäktige beslutar
1. att utöka ramen för hyreskostnader av lokalyta för sju avdelningar
förskola i kv Lind blad med 3 100 000 kronor,

2. att utöka ramen för verksamhet förskola , motsvarande en utökning
med 40 platser, med 3 200 000 kronor,
3. att utöka investeringsramen för inventarieanskaffning för sju
avdelningar förskola , med 2 800 000 kronor, samt
4. att för Serviceförvaltningens räkning utöka investeringsramen med
250 000 kronor, för anskaffning av måltidsutrustning.

J usterandes sign.

Sign.

Sig n.

Utdragsbestyrkande

26 november 2014

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 26 november 2014.
§ 83

Presentation av PRIO-arbete.

§ 84

Elever med ADHD behöver mer stöd. Skolinspektionens slutrapport.

§ 85

Uppföljning av utredningsuppdrag – Barngruppernas storlek i förskolan.

§ 86

Uppföljning ekonomi och personal oktober 2014.

§ 87

Tillämpningsanvisningar för måltidsverksamheten.

§ 88

Tillfällig förskola i Lyckebyskolans lokaler.

§ 89

Rutiner om mottagande i grundsärskola.

§ 90

Delegeringsbeslut fattade av Tjänstemän.

§ 91

Meddelanden, skrivelser och rapporter.

§ 92

Kurser och konferenser.

§ 93

Övriga frågor/Information.

_________________

1

26 november 2014

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 26 november 2014, klockan 08.35 – 11.50

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Eva Henningsson (S)
Emina Cejvan (M)
Charlotta Antman (SD)

Övriga närvarande ersättare

Anna Strömqvist (S)
Inga-Britt Karlsson (S)
Sonny Bengtsson (S)
Anders Lundberg (MP)

Tjänstemän

Förvaltningschef Maria Persson
Kvalitetschef Anja Eklund
Verksamhetschef Solvig Ohlsson
Tf verksamhetschef Helen Allevang
Lokalsamordnare Mats Fredh
Kvalitetscontroller Marina Eriksson
Controller Peter Arkeklint, kl 09.10-11.50
Psykolog Torun Thern, kl 10.30-11.50
Utvecklingsstrateg Anna Holmberg, kl 08.30-09.30
Processledare Christina Almqvist, kl 08.30-09.30
Specialpedagog Jenny Kromnow, kl 08.30-09.15
Verksamhetschef Tomas Hall, kl 08.30-09.15

Sekreterare Marie-Louise Bescher
Utses att justera

Morgan Kullberg
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Sekreterare

___________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

___________________
Jan-Olof Petersson

Justerare

___________________
Morgan Kullberg

Paragraf 83 - 93

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 2 december 2014,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher
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§ 83
Presentation av PRIO-arbete.
Utvecklingsstrateg Anna Holmberg och processledare Christina Almqvist
informerar om ett förändrat arbetssätt i skolvärlden.
PRIO:s förändringsprocess består av sex fokusområden
•
•
•
•
•
•

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

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

Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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Akten

5

BUN 2014.636.609

§ 84
Elever med ADHD behöver mer stöd. Skolinspektionens slutrapport.
Specialpedagog Jenny Kromnow och verksamhetschef Tomas Hall
informerar bland annat om skolinspektionens granskning 2013.
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Kärnsymtom vid ADHD är
svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet.
Symtomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra.
Utvecklingsområden för kommunen.
•
•
•

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

Viktigt är att samverka för tidiga insatser mellan
•
•
•
•
•
•

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

Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

26 november 2014

Barn- och ungdomsförvaltningen
Akten

6

BUN 2012.39.041

§ 85
Uppföljning av utredningsuppdrag – Barngruppernas storlek
i förskolan.
Kvalitetscontroller Marina Eriksson informerar i ärendet.
Kommunfullmäktige har kopplat indikatorn ”Antal närvarande barn i
relation till närvarande personal” till målet att kommunen ska ha skolor och
utbildningar med kvalitet som ger gemenskap, trygghet och valfrihet.
Barn- och ungdomsnämnden har formulerat att ”barngrupperna i förskolan
ska ha en lämplig sammansättning och storlek samt i övrigt erbjuda en
god miljö. Inriktningen ska vara att succesivt minska antalet barn i
grupperna med början på 1 – 3 år”.
Information ges om:
• Faktorer som styr barngruppernas storlek och nuläge i kommunen.
• Närvaro och vistelsetid.
• Ambitioner och mål kopplade till budget och lokaler.

Informationen tas till dagens protokoll.
___________________

26 november 2014

Ledningsgruppen
Ekonomi
Akten

7

BUN 2014.357.041

§ 86
Uppföljning ekonomi och personal oktober 2014.
Controller Peter Arkeklint föredrar ärendet.
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2014 uppgår till
1 066,0 Mnkr. Nämndens budgetram har tillförts 4 Mnkr för 2014 som
Kommunstyrelsen fattade beslut om i september 2014 § 219.
Barn- och ungdomsnämndens ackumulerade ekonomiska utfall per
31 oktober 2014 uppgår till 867,2 Mnkr, att jämföra med budget om
867,7 Mnkr, således en positiv avvikelse mot budget med 0,5 Mnkr.

Område
Belopp Mnkr

Budget
Januari-Oktober

Centrala kostnader,
volymer
Centrala poster,
övrigt
Kommunala
förskolor
Kommunala
skolor/fritidshem
SUMMA

Utfall
Januari-Oktober

Avvikelse

-671,9

-670,8

+1,1

-209,0

-207,3

+1,7

4,7

4,1

-0,6

+8,2
-867,7

+6,8
867,2

-1,4
+0,5

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

26 november 2014

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsförvaltningen
Akten

8

BUN 2014.467.622

§ 87
Tillämpningsanvisningar för måltidsverksamheten.
Kommunfullmäktige antog i oktober 2013 en gemensam måltidspolicy
för Karlskrona kommun och i maj 2014 antog Kommunstyrelsen
gemensamma riktlinjer för måltidsverksamheten inom Karlskrona
kommun.
I samband med beslutet om gemensamma riktlinjer beslutades:
att i enlighet med vad som anges i den av Kommunfullmäktige
beslutade gemensamma måltidspolicyn, berörda nämnder med
utgångspunkt i måltidspolicyn och de gemensamma riktlinjer för
måltidsverksamheten ska utarbeta och fastställa
tillämpningsanvisningar inom den egna verksamhetsområdet.
Respektive nämnd ska besluta om tillämpningsanvisningar senast
under oktober 2014. Tillämpningsanvisningarna ska gälla senast från
2015-01-01.
I de gemensamma riktlinjerna finns 13 punkter framtagna, varav åtta
berör Barn- och ungdomsnämnden. Därutöver föreslår arbetsgruppen
att också ytterligare en punkt omkring livsmedelverkets rekommendationer tas med.
Arbetsgruppen har träffats fyra gånger under augusti och september för
att arbeta fram förslag på tillämpningsanvisningar för Barn- och
ungdomsnämndens verksamheter.
Yrkande
Chatarina Holmberg (S) yrkar att att-sats nr 2 ändras från att meddela
Kommunfullmäktige om att Barn- och ungdomsnämnden under 2015
inte kommer införa tillämpningsanvisningar för måltidsverksamhet till:
att meddela Kommunfullmäktige om att Barn- och ungdomsnämnden
under 2015 inte kommer att genomföra punkt 7 Pedagogiska måltider
(kostnadsfria pedagogiska måltider) i tillämpningsanvisningar för
måltidsverksamhet.

forts.

26 november 2014

BUN 2014.467.622

§ 87 (forts).
Tillämpningsanvisningar för måltidsverksamheten.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens att-sats nr 1 och finner
att nämnden bifaller densamma.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens att-sats nr 2 och
finner att nämnden avslår densamma.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att fastställa tillämpningsanvisningar för måltidsverksamheten inom
Barn- och ungdomsnämndens verksamheter, samt
2. att meddela Kommunfullmäktige om att Barn- och
ungdomsnämnden under 2015 inte kommer att genomföra punkt 7
Pedagogiska måltider (kostnadsfria pedagogiska måltider) i
tillämpningsanvisningar för måltidsverksamhet.
__________________
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Barn- och ungdomsförvaltningen
Akten

10

BUN 2014.637.290

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

forts.

26 november 2014
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BUN 2014.637.290

§ 88 (forts).
Tillfällig förskola i Lyckebyskolans lokaler.
Om ytterligare behov av lokaler uppstår under perioden, kan ytterligare
yta, totalt upp till 695 kvm, förhyras.
Denna lösning ger förvaltningen goda möjligheter att redan under
hösten 2014 kunna möta behovet av fler förskoleplatser, i väntan på att
lokalerna i kvarteret Lindblad färdigställs.
Etapp ett, enligt ovan, ger möjligheter att kunna inrätta två tillfälliga
avdelningar, med cirka 20 barn i varje. Etapp två ger möjligheter att
kunna inrätta ytterligare en avdelning, om ytterligare platser behöver
tillskapas.
Ekonomi/Investeringskostnad
Hyreskalkylen anger en hyra med 550 kronor per kvm. Det ger en
hyreskostnad, för etapp ett omfattande 415 kvm, med 228 333 kronor
per år och för etapp ett och två tillsammans, med ytan 695 kvm, med
382 389 kronor per år.
För att iordningställa lokalerna för förskoleverksamhet krävs också en
viss investering.
Det som bedöms behövas åtgärdas är följande:
•
•
•
•
•

Iordningställande av två skötutrymmen och utrusta med två skötbord.
Ordna tre dörrförsedda genomgångar mellan rummen.
Förstärka befintligt kök med diskmaskin och två kylskåp.
Se över och förstärka utemiljön med bland annat staket, för att
öka säkerheten.
Förse befintliga torkskåp med frånventilation och eluttag.

Dessa investeringar beräknas totalt medföra en kostnad av
250 000 kronor. Dessutom kommer verksamhetslokalerna att utrustas
med inventarier och övrig utrustning motsvarande 100 000 kronor, vilka
redan finns budgeterade.

forts.

26 november 2014

BUN 2014.637.290

§ 88 (forts).
Tillfällig förskola i Lyckebyskolans lokaler.
Yrkande
Chatarina Holmberg (S) yrkar på avslag på att-sats nr 2, att Barn- och
ungdomsnämnden hemställer att Kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta bevilja investeringsmedel för upprustning
av lokaler och utemiljö, med 250 000 kronor.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens att-sats nr 1 och
finner att nämnden bifaller densamma.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens att-sats nr 2 och
finner att nämnden avslår densamma.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att från januari månad 2015 förhyra tillfälliga lokaler för förskola i
Lyckebyskolan, enligt beskrivning ovan, fram till dess att
förskolelokalerna och utemiljön i kvarteret Lindblad färdigställs.
__________________
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Barn- och ungdomsförvaltningen
Grundsärskolan
Akten

13

BUN 2014.534.617

§ 89
Rutiner om mottagande i grundsärskola.
I skollagen 2010:800 förändrades kraven avseende utredning och
placering i grundsärskola. Skolverket har därefter utarbetat Allmänna Råd
om mottagande i grundsärskola. Barn- och ungdomsnämnden har 2011
tagit beslut om rutiner för mottagande i särskola. Bearbetning av dessa
rutiner har gjorts utifrån de allmänna råden.
Huvudsakliga förändringar gäller att rektor i förskoleklass och grundskola
får ansvar att samordna den utredning (pedagogisk, medicinsk och social
bedömning) som ligger till grund för beslut om mottagande i grundsärskola. Vidare gäller att beslut om mottagande fattas av delegat i
samråd med ett mottagningsteam där pedagogisk, psykologisk, medicinsk
och social kompetens ingår samt att vårdnadshavare skall lämna skriftligt
medgivande till mottagande i grundsärskola om barnet bedömts tillhöra
målgruppen.
Som ett stöd till verksamheten har ett hjälpmaterial tagits fram som
innehåller rutiner om mottagande samt beskrivning av syfte och innehåll i
de olika bedömningarna.
Likaså har Skolverket omarbetat sitt informationsmaterial ”Grundsärskolan
är till för ditt barn” som riktar sig till vårdnadshavare. Här framgår
exempelvis vad inriktning grundsärskola respektive träningsskola innebär
och vilka krav som finns för utrednings- och mottagandeprocessen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att godkänna uppdaterade rutiner om mottagande i grundsärskola,
samt
2. att rutinerna börjar tillämpas den 1 januari 2015.

___________________

26 november 2014

Barn- och ungdomsförvaltningen

§ 90
Delegeringsbeslut fattade av Tjänstemän.
Se förteckning över fattade beslut.
Helene Gustafsson (S) vill att nämnden tar upp och omprövar frågan om
barn ska stängas av från förskola och fritidsverksamhet när vårdnadshavare brister i betalningsförmåga/betalningsvilja. Kan även knytas till
delegationsordningen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
__________________

Förteckning finns tillgänglig på Barn- och ungdomsförvaltningen.
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§ 91
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1. Protokoll från Samverkansgruppen Nättraby skolområde 2014-09-11.
2. Protokoll från Samverkansgruppen Trossö skolområde 2014-09-22.
3. Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 159. Miljöbokslut och uppföljning av
miljöprogram och energi- och klimatprogram.
4. Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 170. Svar på motion om
betygssättning av lärare.
5. Protokoll från Samverkansgruppen Jämjö förskolor 2014-09-11.
6. Protokoll från Samverkansgruppen Lyckeby skolområde 2014-10-06.
7. Kommunstyrelsen 2014-09-02 § 219. Ianspråktagande av medel ur
Kommunstyrelsens reserv för utveckling och välfärd.
8. Kommunfullmäktige 2014-09-18 § 157. Inkomna medborgarförslag och
motioner.
9. Kommunstyrelsen 2014-10-07 § 248. Controllers och HR-specialister
från serviceförvaltningen till kommunledningsförvaltningen.
10. Barn- och ungdomsförvaltningen 2014-10-16. Protokoll från
tillsynsbesök, Tant Grön Skärva, fristående förskola.
11. Protokoll från Samverkansgruppen Lyckeby skolområde 2014-09-24.
___________________
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§ 92
Kurser och konferenser.
Skolriksdagen 2015 – möteplatsen för dig som leder och styr skolan.
Ordföranden uppmanar nya Kunskapsnämnden att delta i
Skolriksdagen 2015 som äger rum den 27-28 april i Stockholm.
__________________

26 november 2014
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§ 93
Övriga frågor/Information
Extra ordinära händelser
Ann-Louise Trulsson (KD) vill att det ska ske förbättringar när det gäller
informationen från förvaltningen till nämnden vid extra ordinära händelser.
En önskan om ett bättre samarbete mellan förvaltningarna och nämnderna
inför den nya mandatperioden.
Avstängning
Chatarina Holmberg (S) frågar om avstängning på grund av skuld.
Verksamhetschef Solvig Ohlsson svarar.
Hjärt- och lungräddning (HLR)
Chatarina Holmberg (S) har frågor om HLR.
Verksamhetschef Solvig Ohlsson svarar.
Bullerkrav
Chatarina Holmberg (S) frågar om bullerkrav i förskolan.
Verksamhetschef Solvig Ohlsson återkommer med svar.
Fritidshemsverksamhet
Chatarina Holmberg (S) undrar när barn till föräldralediga får delta i större
aktiviteter på fritidshemmen.
Tf verksamhetschef Helén Allevang svarar.

__________________

17 december 2014

Ärendeförteckning vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 17 december 2014.
§ 94

Läxhjälp i skolan.

§ 95

Renoveringskalkyl för Jämjö kyrkskola.

§ 96

Projektmedel för jämställda lekmiljöer i stadsförnyelse.

§ 97

Bidrag 2015 till Academedia fria Grundskolor AB.

§ 98

Bidrag 2015 till Ankaret föräldrakooperativa förskola.

§ 99

Bidrag 2015 till Bastasjö språkförskola AB.

§ 100

Bidrag 2015 till Fantasi personalkooperativa förskola.

§ 101

Bidrag 2015 till Karlskrona Montessorifriskola AB.

§ 102

Bidrag 2015 till Karlskrona språkfriskola AB.

§ 103

Bidrag 2015 till Lilla Ö.

§ 104

Bidrag 2015 till Mariagårdens förskola.

§ 105

Bidrag 2015 till Nätets föräldrakooperativa förskola.

§ 106

Bidrag 2015 till Panea AB.

§ 107

Bidrag 2015 till Ramkullen.

§ 108

Bidrag 2015 till Silvertärnan föräldrakooperativ.

§ 109

Bidrag 2015 till Skrävle friförskola.

§ 110

Bidrag 2015 till Skrävle fritidshem.

§ 111

Bidrag 2015 till Skutans föräldrakooperativ.

§ 112

Bidrag 2015 till Skärgårdens Montessoriförskola.

§ 113

Bidrag 2015 till Strömsbergs friskola AB.

§ 114

Bidrag 2015 till Stubben föräldrakooperativ.
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§ 115

Bidrag 2015 till Stumholmen föräldrakooperativ.

§ 116

Bidrag 2015 till Friskolan Svettpärlan.

§ 117

Bidrag 2015 till Tant Grön AB.

§ 118

Bidrag 2015 till Torlyckans personalkooperativ.

§ 119

Bidrag 2015 till Villa Kousholt.

§ 120

Bidrag 2015 till Ekbacken.

§ 121

Delegeringsbeslut fattade av Tjänstemän.

§ 122

Meddelanden, skrivelser och rapporter.

§ 123

Övriga frågor/Information.

_________________
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17 december 2014

Plats och tid

Freden, Ruthensparre
onsdagen den 17 december 2014, klockan 08.30 – 11.15

Beslutande

Ordförande
2:e vice ordf
Ledamöter

Jan-Olof Petersson (FP)
Chatarina Holmberg (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Eva Ottosson (M)
Morgan Kullberg (M)
Christopher Larsson (SD)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Ann-Louise Trulsson (KD), kl 10.45-11.15

Tjänstgörande ersättare

Eva Henningsson (S)
Anna Strömqvist (S)
Emina Cejvan (M), kl 08.30-10.45

Övriga närvarande ersättare

Inga-Britt Karlsson (S)
Sonny Bengtsson (S)
Emina Cejvan (M), kl 10.45-11.15
Charlotta Antman (SD)
Anders Lundberg (MP)

Tjänstemän

Förvaltningschef Maria Persson
Verksamhetschef Solvig Ohlsson
Kurator Gunilla Ingestad
Kvalitetschef Anja Eklund
Kvalitetscontroller Marina Eriksson
Lokalsamordnare Mats Fredh

Sekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Christopher Larsson (SD)
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Sekreterare

___________________
Lisbeth Johansson

Ordförande

___________________
Jan-Olof Petersson

Justerare

___________________
Christopher Larsson

Paragraf 94 - 123

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 19 december 2014,
intygar i tjänsten

________________________
Marie-Louise Bescher
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Barn- och ungdomsförvaltningen

§ 94
Läxhjälp i skolan.
Utredare Gunilla Ingestad informerar i ärendet.
Läxhjälp organiseras idag på i stort sett samtliga skolor, men omfattning,
utformning och utveckling ser mycket olika ut, i första hand på grund av
skillnader i hur behovet ser ut och i vilka förutsättningar som finns inom
respektive enhet. Sammantaget har dock den aktualisering av läxor som
skett, både inom kommunen och på nationell nivå, haft ett tydligt
genomslag i utvecklingen.
Läxhjälp som pedagogiskt verktyg har lyfts av Skolverket, bland annat
genom införandet av statligt bidrag till läxhjälp med start ht 2014. Ansökan
är gjord för Karlskrona kommunala grundskolor, och har också beviljats.
Ansökan visar omfattning och fördelning av läxhjälp i våra skolor i
dagsläget. Här bekräftas att läxhjälp förekommer på i stort sett alla skolor,
men också att läxhjälp kan utformas på olika sätt för att möta den enskilda
skolans behov. Sammanställningen ger underlag för fortsatt utvärdering
och utveckling, bland annat genom möjligheten att söka bidrag för att
kunna utveckla nya former, t ex lärplattform för läxhjälp på de områden
där möjligheten att organisera läxhjälp efter skoldagens slut är begränsad
på grund av skolskjutssystemet eller där det finns behov av läxhjälp på
flera olika språk – idéer som lyfts av rektorer och pedagoger.

Informationen tas till dagens protokoll.
__________________

17 december 2014

Barn- och ungdomsförvaltningen

§ 95
Renoveringskalkyl för Jämjö kyrkskola.
Lokalsamordnare Mats Fredh informerar om:
•
•
•
•

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

Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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17 december 2014

Barn- och ungdomsförvaltningen

§ 96
Projektmedel för jämställda lekmiljöer i stadsförnyelse.
Utvecklingsstrateg Anna Holmberg informerar om:
•
•
•
•
•
•

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

Informationen tas till dagens protokoll.
__________________
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17 december 2014

Academedia fria Grundskolor AB
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 97
Bidrag 2015 till Academedia fri Grundskolor AB.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-6
Friskola år 7-9

Grundbelopp Lokalbidrag
34 640 kr
25 980 kr
12 130 kr
40 720 kr
16 250 kr
53 460 kr
16 250 kr
63 780 kr
16 250 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Academedia fria Grundskolor AB beviljas ovanstående bidrag
för år 2015.
___________________
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17 december 2014

Ankaret föräldrakooperativa förskola
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 98
Bidrag 2015 till Ankaret föräldrakooperativa förskola.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Lokalbidrag
81 990 kr
15 440 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Ankaret föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag
för år 2015.
___________________

9

17 december 2014

Bastasjö språkförskola AB
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 99
Bidrag 2015 till Bastasjö språkförskola AB.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Lokalbidrag
81 990 kr
15 440 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Bastasjö språkförskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2015.
___________________
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17 december 2014

Fantasi personalkooperativ förskola
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 100
Bidrag 2015 till Fantasi personalkooperativ förskola.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Lokalbidrag
81 990 kr
15 440 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Fantasi personalkooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag
för år 2015.
___________________
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17 december 2014

Karlskrona Montessorifriskola AB
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 101
Bidrag 2015 till Karlskrona Montessorifriskola AB.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-6
Friskola år 7-9

Grundbelopp Lokalbidrag
34 640 kr
25 980 kr
12 130 kr
40 720 kr
16 250 kr
53 460 kr
16 250 kr
63 780 kr
16 250 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Karlskrona Montessorifriskola AB beviljas ovanstående bidrag
för år 2015.
___________________
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17 december 2014

Karlskrona språkfriskola AB
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 102
Bidrag 2015 till Karlskrona språkfriskola AB.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-6
Friskola år 7-9

Grundbelopp Lokalbidrag
34 640 kr
25 980 kr
12 130 kr
40 720 kr
16 250 kr
53 460 kr
16 250 kr
63 780 kr
16 250 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Karlskrona språkfriskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2015.
___________________
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17 december 2014

Lilla Ö
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 103
Bidrag 2015 till Lilla Ö.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp Lokalbidrag
80 400 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Lilla Ö beviljas ovanstående bidrag för år 2015.
___________________
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17 december 2014

Mariagårdens förskola
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 104
Bidrag 2015 till Mariagårdens förskola.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Lokalbidrag
81 990 kr
15 440 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Mariagårdens förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2015.
___________________
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17 december 2014

Nätets föräldrakooperativa förskola
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 105
Bidrag 2015 till Nätets föräldrakooperativa förskola.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Lokalbidrag
81 990 kr
15 440 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Nätets föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag
för år 2015.
___________________
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17 december 2014

Panea AB
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 106
Bidrag 2015 till Panea AB.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-6
Friskola år 7-9

Grundbelopp Lokalbidrag
34 640 kr
25 980 kr
12 130 kr
40 720 kr
16 250 kr
53 460 kr
16 250 kr
63 780 kr
16 250 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Panea AB beviljas ovanstående bidrag för år 2015.
___________________
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17 december 2014

Ramkullen
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 107
Bidrag 2015 till Ramkullen.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp Lokalbidrag
80 400 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Ramkullen beviljas ovanstående bidrag för år 2015.
___________________
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17 december 2014

Silvertärnan föräldrakooperativ
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 108
Bidrag 2015 till Silvertärnan föräldrakooperativ.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp Lokalbidrag
81 900 kr
15 440 kr
34 640 kr
25 980 kr
12 130 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Silvertärnan föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag
för år 2015.
___________________
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17 december 2014

Skrävla friförskola
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 109
Bidrag 2015 till Skrävle friförskola.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Lokalbidrag
81 990 kr
15 440 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Skrävle friförskola beviljas ovanstående bidrag för år 2015.
___________________
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17 december 2014

Skrävle fritidshem
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 110
Bidrag 2015 till Skrävle fritidshem.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp Lokalbidrag
34 640 kr
25 980 kr
12 130 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Skrävle fritidshem beviljas ovanstående bidrag för år 2015.
___________________
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17 december 2014

Skutans föräldrakooperativ
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 111
Bidrag 2015 till Skutans föräldrakooperativ.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola

Grundbelopp Lokalbidrag
81 990 kr
15 440 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Skutans föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2015.
___________________
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17 december 2014

Skärgårdens Montessoriförskola
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 112
Bidrag 2015 till Skärgårdens Montessoriförskola.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Lokalbidrag
81 990 kr
15 440 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Skärgårdens Montessoriförskola beviljas ovanstående bidrag
för år 2015.
___________________
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17 december 2014

Strömsbergs friskola AB
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 113
Bidrag 2015 till Strömsbergs friskola AB.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-6
Friskola år 7-9

Grundbelopp Lokalbidrag
34 640 kr
25 980 kr
12 130 kr
40 720 kr
16 250 kr
53 460 kr
16 250 kr
63 780 kr
16 250 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Strömsbergs friskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2015.
___________________
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17 december 2014

Stubben föräldrakooperativ
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 114
Bidrag 2015 till Stubben föräldrakooperativ.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp Lokalbidrag
81 990 kr
15 440 kr
34 640 kr
25 980 kr
12 130 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Stubben föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2015.
___________________
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Stumholmen föräldrakooperativ
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 115
Bidrag 2015 till Stumholmen föräldrakooperativ.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Lokalbidrag
81 990 kr
15 440 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Stumholmen föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag
för år 2015.
___________________

26

17 december 2014

Friskolan Svettpärlan
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 116
Bidrag 2015 till Friskolan Svettpärlan.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-6
Friskola år 7-9

Grundbelopp Lokalbidrag
VT 2014
34 640 kr
25 980 kr
12 130 kr
40 720 kr
16 250 kr
53 460 kr
16 250 kr
63 780 kr
16 250 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Friskolan Svettpärlan beviljas ovanstående bidrag för år 2015.
___________________
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Tan Grön AB
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 117
Bidrag 2015 till Tant Grön AB.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-6
Friskola år 7-9

Grundbelopp Lokalbidrag
81 990 kr
15 440 kr
34 640 kr
25 980 kr
12 130 kr
40 720 kr
16 250 kr
53 460 kr
16 250 kr
63 780 kr
16 250 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Tant Grön AB beviljas ovanstående bidrag för år 2015.
___________________
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Torlyckans personalkooperativ
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 118
Bidrag 2015 till Torlyckans personalkooperativ.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp Lokalbidrag
81 990 kr
15 440 kr
34 640 kr
25 980 kr
12 130 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Torlyckans personalkooperativ beviljas ovanstående bidrag
för år 2015.
___________________
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Villa Kousholt
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 119
Bidrag 2015 till Villa Kousholt.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp Lokalbidrag
80 400 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Villa Kousholt beviljas ovanstående bidrag för år 2015.
___________________
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Ekbacken
Controller Peter Arkeklint
Akten

BUN 2014.755.043

§ 120
Bidrag 2015 till Ekbacken.
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag
för 2015 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt
reglerna i skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av
bifogade skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2015 års bidrag till
nedanstående belopp (årsvärden):
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp Lokalbidrag
80 400 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Bidraget för tilläggsbelopp enligt socioekonomiska faktorer (f d SALSA)
framgår av bilagor.
Karlskrona kommun har fått 3 266 tkr i bidrag för kvalitetssäkrande
åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnomsorg för 2015. Den exakta
summa per plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads
volymer är kända.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att Ekbacken beviljas ovanstående bidrag för år 2015.
___________________
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Barn- och ungdomsförvaltningen

§ 121
Delegeringsbeslut fattade av Tjänstemän.
Se förteckning över fattade beslut.
Emma Stjernlöf (M) och Helene Gustafsson (S) skickar med till
kunskapsnämnden att inte låta barnen bli lidande på grund av till exempel
obetalda räkningar.
Ann-Louise Trulsson (KD) tycker det är bra om det framgår att åtgärden
har effektuerats eller inte.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att ta redovisningen till dagens protokoll.
__________________

Förteckning finns tillgänglig på Barn- och ungdomsförvaltningen.
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§ 122
Meddelanden, skrivelser och rapporter.
1. Skolinspektionen. Beslut 2014-10-28. Anmälan om skolsituationen för
elev vid Jändelskolan i Karlskrona kommun.
2. Sveriges Kommuner och Landsting. Cirkulär 14:41. Bristande
tillgänglighet som en form av diskriminering – ändringar i diskrimineringslagen den 1 januari 2015.
3. Kommunfullmäktige 2014-10-23 § 188. Balansförteckning på
obesvarade motioner och medborgarförslag per den 1 september 2014.
4. Kommunfullmäktige 2014-10-23 § 189. Delårsbokslut för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet per den 31 augusti 2014.
5. Kommunfullmäktige 2014-10-23 § 190. Finansrapport augusti 2014.
6. Kommunstyrelsen 2014-11-04 § 275. Rekrytering av förvaltningschefer i
ny organisation.
7. Protokoll från Samverkansgruppen Lyckeby skolområde 2014-11-10.
8. Protokoll från Samverkansgruppen Lyckeby skolområde 2014-10-22.
___________________
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§ 123
Övriga frågor/Information
Buller i förskolan.
Verksamhetschef Solvig Ohlsson informerar om buller i förskolan.
Informationen handlar om:
•
•
•

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

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

__________________
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