
 

 

 Sammanträdesdatum Blad 

 2007-01-10 1 av 13 
 

 

Barn- och ungdomsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

 

 

 
 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 arbets- 
 utskott 
 
§ 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 
 
_____________ 
 

Sammanträdesprotokoll 
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Barn- och ungdomsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B     

 

 
Plats och tid  Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 – 11.39 
 
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) 
 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)  
  
 
Tjänstgörande ersättare Åsa Thelning (fp) 
 
Ersättare Mikael Landberg (m) 
 Eva Ottosson (m) 
 Peter Graucob (m) t o m kl 10.00 
 Åsa Thelning (fp) 
 Margareta Olin-Mattsson (c) 
 Claes Nedfors (s) 
 Markus Alexandersson (s) t o m kl 10.00 
 Eva Henningsson (s) 
 Bo Svensson (s) 
 Siv Holmberg (s) 
 Per Björklund (sd) 
  
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Henrik Lindgren administrativ chef  
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Anders Karlsson informationsansvarig 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 Eva Winther assistent 
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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 
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Barn- och ungdomsnämnden 

Postadress Besöksadress Sign Sign Sign 
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 § 1  
 Välkomsthälsning 
 

Ordföranden Jan-Olof Petersson (fp) hälsar samtliga ledamöter och ersättare 
samt närvarande tjänstemän välkomna till mandatperiodens första nämnds- 
sammanträde. 
 
Nämndens ledamöter och ersättare samt tjänstemännen ger en kort presentation 
av sig själva. 
 
________________ 
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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. 
________________ 
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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.  
 
_______________ 
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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. 
 
________________ 
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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. 
 
________________ 
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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. 
 
_______________ 
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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 ungdoms-
nämndens bank- och postgirokonton. Beslutet bör gälla tillsvidare och omfattar 
följande konton: 
 
Bankkonto 9960 260 378897-3 Postgiro 37 88 97-3   
       486 93 03 -0 
Bankgiro 5220-7834    486 92 03 –2  
  5110-2564    476 23 02 -0 
  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. 
 
____________ 
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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. 
 
_________________ 
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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. 
 
______________  
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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.  
 
______________ 
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 den 31 januari 2007  
 

§ 11 Aktuell information 
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- Rapportering från pågående satsningar inom projekt: Kunskap och 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 – 16.10 
 
Beslutande Jan-Olof Petersson (fp) ordförande 
 Patrik Hansson 2:e vice ordförande 
 Birgitta Gamelius (m) 
 Patrik Magnusson (m) 
 Anna Ekström (fp) t o m kl 14.15 
 Pernilla Persson (c) 
 Daniel Jusinski (kd) 
 Jeanette Petersson (s) 
 Jörgen Aronsson (s) 
 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Roland Andréasson (s) t o m kl 15.35 
 Lisbeth Bengtsson (s) t o m kl 12.35 
 Richard Jomshof  (sd) 
 Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
 
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (m) 
 Margareta Olin Mattsson (c) fr o m kl 14.15 
 Markus Alexandersson (s) fr o m kl 12.35 
 Eva Henningsson (s) fr o m kl 15.35 
 
Ersättare Åsa Thelning (fp) t o m kl 12.35 
 Margareta Olin Mattsson (c) t o m kl 14.15 
 Markus Alexandersson (s) t o m kl 12.35 
 Eva Henningsson (s) t o m kl 15.35 
 Bo Svensson (s) t o m kl 1  1.00 
 Siv Holmberg (s) 
 Per Björklund (sd) t o m kl 12.35 
 
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Eva Winther assistent 
 Kerstin Kalmsund från ”Möjligheternas hus” 
 Gunilla Ingestad från Resurscentrum 
 Sven-Bertil Johansson rektor 
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Utses att justera  Jeanette Pettersson 
 
Justeringens tid och plats  Barn- och ungdomsnämndens kansli 2007-02-12   
    
 
Underskrifter 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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Akten § 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 2. Rapportering från pågående satsningar inom projektet Kunskap och 
Akten 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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forts § 11 
  2006.512 026  

Akten 3. 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 rehabiliterings- 
process samt att genom förebyggande arbete minska nya långtidssjuk- 
skrivningar. 
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 2007.5.024 
ledningsresurs vid Trossö samverkansområde under  
tiden 12 mars – 30 juni 2007. 
 
Lönetillägg för tjänstgöring som tillfällig lednings- 2006.3.24 
resurs 100% vid Trossö samverkansområde under 
tiden 12 december 2006 – 11 mars 2007. 
 
Lönetillägg för tjänstgöring som samordnande rektor 2006.3.024 
i Jämjö samverkansområde under tiden 1 december 
2006 – 30 juni 2007. 
 
Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid 2006.3.024 
Karlavagnens förskola i Nättraby rektorsområde  
under tiden 1 januari 2007 – 12 mars 2007. 
 
Fortsatt lönetillägg för uppdrag som schemasam- 2007.5.024 
ordnare vid Wämöskolan under tiden 1 januari 
2007 – 31 juli 2007. 
 
Fortsatt lönetillägg för uppdrag som IT-kontakt vid 2007.5.024 
Wämöskolan under tiden 1 januari – 31 juli 2007. 
 
Fortsatt lönetillägg för uppdrag som planerings- och 2007.5.024 
schemaarbete vid Tullskolan under tiden 1 januari – 
30 juni 2007. 
 
Fortsatt lönetillägg för arbete med schemaläggning 2007.5.024 
inom Jämjö samverkansområde under tiden 1 januari – 
31 mars 2007. 
 
Fortsatt lönetillägg för särskilt elevuppdrag vid Vedeby- 2007.5.024 
skolan under tiden 1 januari – 30 juni 2007. 
 
Fortsatt lönetillägg för uppdrag som samordnare vid 2007.5.024 
Vedebyskolan under tiden 1 januari – 30 juni 2007. 
 
Lönetillägg för uppdrag som kontaktansvarig för en 2007.5.024 
särskoleelev vid Wämöskolan under tiden 8 januari – 
20 juni 2007. 
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forts § 12 
 
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 2007.5.024 
”Skolporten” under tiden 1 januari – 30 juni 2007 
 
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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forts § 12 
 
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 under- 
visningsgrupp samt anpassad studiegång för pojke 
år 9, Vedeby rektorsområde. 
 
Beslut om undervisning förlagd till särskild under- 
visningsgrupp, pojke år 9, Vedebyskolan. 
 
Beslut om ledighet, 5 dagar för elev, Jändelskolan. 
 
________________ 
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  2005.501 042 

P Olsson § 13 
S Petersson Bokslut per den 31 december 2006 
Akten 

Stefan Pettersson redovisar Bokslutssammandrag och för barn- och ungdoms- 
nämnden 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 + 2,0 Mkr 
Inkomstkontroll + 1,0 Mkr 
Rektorsområdena + 1,2 Mkr 
Avskrivningar - 0,6 Mkr 
Särskolan - 0,8 Mkr 
Investeringsprojektkostnad - 1,1 Mkr 
 
Under året har nämnden i olika EU-stöd såsom mål 3-medel för kompetens-
utveckling 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 resurs- 
krävande 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 § 14  
S-B Johansson Utökat uppdrag avseende Rosenfeldtskolan 
P Olsson 
Akten 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 § 15 
S Pettersson Internbudget 2007 samt resursfördelning till samverkansområden m fl 
Akten för 2007 

 
 Budgetram 2007 
 I budgetdirektiven för 2007 tilldelade kommunfullmäktige barn- och ungdoms-
 nämnden en ram om 812,6  Mkr.  

I kommunfullmäktiges budgetbeslut 2006-12-21 fastlades barn- och ungdoms-
nämndens 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 förskole- 
utbyggnaden 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 (Hallengrens- 
pengarna) avslutas och övergår till generella statsbidrag som ingår i det kommun- 
bidrag 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 kompetens- 
 centrum, 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 barnomsorgs-
utbyggnaden 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 förvalt- 
ningens totala lokalbehov. 
 
Förvaltningschefen informerar om att ärendet har kompletterats med andra stycket 
på sidan två samt att MBL-förhandling § 11 har genomförts. Förhandlings-
protokollet delas ut. 
 
Ordföranden plockar ur att-satserna 7 och 8 med anledning av beslut i kommun- 
fullmäktige. 
 
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  resultat- 
 förbättrande 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 förvalt- 
  ningens 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 
 
    



   31 januari 2007 16 
 
 
forts § 15 
 
 
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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P Olsson § 16  
H Göransson Rosenborgsköket – komplettering 
Akten 

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 för- 
valtningen 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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P Olsson § 17 
A Ottosson Yttrande över ansökan om tillstånd för enskild förskola – Montessori 
Akten 

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 barn-
och ungdomsnämnden om bidrag till verksamheten efter ansökan från huvud-
mannen 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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P Olsson § 18 
A Ottosson Yttrande över ansökan om tillstånd för enskild förskola med Reggio-Emilia- 
Akten inriktning 

 
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 barn-
och ungdomsnämnden om bidrag till verksamheten efter ansökan från huvud-
mannen 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 bolags- 
eller 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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forts § 18 
 
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 Gyberg-
Karlsson (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. 
 
________________ 
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  2006.366 620 
 

Kommunfullm § 19 
A Ottosson Yttrande över motion ”Låt invandrarna bli en resurs för skolan” 
Akten 

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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forts § 19  
 
 
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 § 20 
I Bergström Val av ledamot och ersättare i kommunala handikapprådet perioden 
Akten 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  § 21 
fritidsförv Val av ledamot och ersättare i Folkhälsorådet 
I Bergström 
Akten 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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§ 22 
Kurser och konferenser 
 

I Bergström 1. Kommunal skolriksdag 27-28 mars 2007 
E Winther 

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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§ 23 
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. 
 
________________ 
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§ 24    
Meddelanden  
 
Kommunfullmäktige   Dnr.2005.501 042 
§ 197 Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 oktober 2006 
 
Kommunfullmäktige Dnr.2006.485 102 
§ 171 Regler för ersättare 
 
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 
 
Skolverket Dnr.2006.166 631 
Ansökan från Agneta Svanberg, enskild fysisk person, om godkännande av och rätt 
till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående grundskola i Karlskrona 
kommun 
 
Skolverket Dnr.2006.491 047 
Fastställande av statsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder år 2007 
 
Skolverket Dnr.2006.510 609 
Statistik om slutbetyg från grundskolan våren 2006 
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forst § 24 
 
Arbetsmiljöverket Dnr.2006.122 290 
Avslutande av ärende. Vedeby förskola, Knösö förskola och Gullberna förskola 
 
Arbetsmiljöverket Dnr.2007.34 609 
Avslutande av ärende. Förskolan Saltkråkan. 
 
Arbetsmiljöverket Dnr.2006.377 291 
Avslutande av ärende. Sunnadalskolan. 
 
Arbetsmiljöinspektionen Dnr.2006.377 291 
Meddelande om inställd inspektion på Saltöskolan och Rosenfeldtskolan  
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr.2006.494 290 
Tillsynsprotokoll för Hasslö förskola Doppingen 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr.2006.495 290 
Tillsynsprotokoll för Hasslö förskola Måsen/Tärnan 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr.2006.494 290 
Tillsynsprotokoll för Sagolundens förskola 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr.2006.493 291 
Tillsynsprotokoll för Hasslö skola 
 
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 Protokoll 
 
Sölvesborgs kommun Läsårstider 
 
________________ 
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 Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
 den 28 februari 2007  
 

§ 25 Aktuell information 
- Köredovisning  

 - Information om etablering av enskild förskola och enskilt fritidshem  enligt 
    skollagen. 
 
§ 26 Delegeringsärenden 
 
§ 27 Årsredovisning 2006 Barn- och ungdomsnämnden 
 
§ 28 Förslag till uppföljnings – och utvärderingsplan 2007 
 
§ 29 Etablering av förskola på Bastasjö 
 
§ 30 Yttrande över ansökan om tillstånd för enskild förskola 
 
§ 31  Förslag till yttrande över motion angående stopp för islamiserade lovdagar 
  (Ks Dnr 2006.540 608) 
 
§ 32 Disposition av bank- och postgirokonton   

 
§ 33 Val av kontaktpolitiker i barn- och ungdomsnämnden 

 
§ 34 Förslag om arkivansvariga och arkivredogörare i barn- och ungdomsförvalt-
 ningen, Karlskrona kommun 
 
§ 35 Val av representanter i kommunrådet 
 
§ 36 Sturkö lokala föräldrastyrelse 2007 
 
§ 37 Kurser och konferenser 
 
§ 38 Förlängning av Skolplanen 
 
§ 39    Meddelanden  
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 – 11.25 
 
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) 
 Daniel Jusinski (kd) 
 Jeanette Petersson (s) 
 Jörgen Aronsson (s) 
 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Lisbeth Bengtsson (s) kl 08.45 – 11.25  
  
Tjänstgörande ersättare Mikael Landeberg (m) kl 08.30 – 11.25 
 Åsa Thelning (fp) kl 08.30 – 11.25 
 Claes Nedfors (s) kl 08.30 – 11.25 
 Eva Henningsson (s) kl 08.30 – 11.25 
 Siv Holmberg (s) kl 08.30 – 08.45 
 Per Björklund (sd) kl 08.30 – 11.25 
 
Ersättare Eva Ottosson (m)  
 Margareta Olin Mattsson (c)  
 Siv Holmberg (s) kl 08.45 – 11.25  
  
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Henrik Lindgren administrativ chef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Kerstin Nilsson vik nämndsekreterare 
 
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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 § 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 
 

5 

 
 
 
 
 
§ 26 
Delegeringsärenden 
 
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Fortsatt lönetillägg som vik rektorsassistent 70 % vid 2007.5.024 
Rödeby rektorsområde under tiden 2007-01-01 –  
2007-06-30. 
 
Fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare 2007.5.024 
vid Karlavagnens förskola i Nättraby rektorsområde  
under tiden 2007-03-13 – 2007-06-30. 
 
Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare vid 2007.5.024 
Lyckebyskolan under tiden 2007-01-08 – 2007-03-31. 
 
Lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare vid 2007.5.024 
Smörblommans förskola under tiden 2007-02-01 –  
2007-06-30. 
 
Lönetillägg för särskilt uppdrag som platsansvarig vid 2007.5.024 
Arenaskolan under tiden 2007-01-08 – 2007-06-20. 
 
Lönetillägg för särskilt uppdrag som platsansvarig vid 2007.5.024 
Kilströmska gymnasiet under tiden 2007-01-08 –  
2007-06-20. 
 
Lönetillägg för uppdrag som platsansvarig vid Saltö- 2007.5.024 
skolan under tiden 2007-01-22 – 2007-01-30. 
 
Lönetillägg för uppdrag som platsansvarig vid Salt- 2007.5.024 
kråkans förskolan under tiden 2007-01-22 – 2007-01-30. 
 
Lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare vid 2007.5.024 
Skillingenäs förskolan under tiden 2007-01-01 –  
2007-04-30. 
 
Delegation av anbudsöppning.  2006.447.623 
 
Lönetillägg för uppdrag som rektor för Jändelskolans 2007.5.024 
rektorsområde under tiden 2006-08-15 – 2007-03-31. 
 
    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 koopera-
tiva enheter med förskola m m, samt två verksamheter inom förskoleverksamheten 
som drivs av fristående entreprenörer. På barn- och ungdomskontoret sker övergrip-
ande 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 kostna-
derna 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 kompetensutveck-
ling 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 resurskräv-
ande 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 skol-
planen 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/för-
djupning 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 § 29  2006.33.290 
S Ohlsson 1Etablering av förskola på Bastasjö 
Akten 

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.  
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P Olsson   2006.445.630 
A Ottosson § 30 
S Petersson Yttrande över ansökan om tillstånd för enskild förskola 
Akten 

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 verksam-
hetsidé. 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 barn-
och ungdomsnämnden om bidrag till verksamheten efter ansökan från huvud-
mannen 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 barn- 
och 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. 
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Kommunstyrelsen   2006.497.608 
P Olsson 
A Ottosson 
Akten 

 
 
§ 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 icke-
kristna 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 
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P Olsson  
S Petersson § 32 
Akten 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  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 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  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 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 ungdomsförvalt-
ningen, 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 förvaltnings-
chefen 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. 
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Kommunstyrelsen 
P Olsson      2007.38.627 
A Eklund § 35 
Akten Val av representanter 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 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 framåt-
blickande 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   Dnr.2007.57 610 
§ 8 Införande av  barnomsorgspeng och skolpeng 
 
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 Dnr.2007.42 290 
Tillsynsprotokoll för Fredriksdals förskola 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr.2007.44 290 
Tillsynsprotokoll för Paradiset/Grävlingen i Jämjö 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr.2006.45 291 
Tillsynsprotokoll för Ramdala skola 
 
Arbetsmiljöverket Dnr 2006.377 291 
Avslutande av ärende gällande Rödebyskolans träslöjdsverksamhet 
 
Barn-och ungdomsförvaltningen Dnr.2007.17 214 
Angående detaljplan, Fiskhamnen 3, Saltö 
 
Samverkansgruppen  
Sammanträdesprotokoll 13 februari 2007 
 
________________ 
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 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  
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 – 11.50 
Beslutande 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)   
Tjänstgörande ersättare 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 
Ersättare 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)  
Tjänstemän 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 
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Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2007-04-02 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Kerstin Nilsson 
Vik nämndsekreterare 
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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 möjlig-
gör för fler elever att följa ett nationellt program. I olika sammanhang framhålles, 
särskilt av gymnasieskolans lärare och skolledare, svårigheter att anpassa utbild-
ningen 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 till-
ägnandet 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 effekt-
erna 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 över-
gångsskede 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  2007.81.023 
2007-03-03 – 13. 
 
Förordnande som vik rektor på Vedebyskolan under 2007.86.023 
tiden 2007-03-06 – 03-14. 
 
Lönetillägg under tiden 2007-03-13 – 2007-03-14 för 2007.5.024 
uppdrag som platsansvarig vid Saltöskolan. 
 
Lönetillägg under tiden 2007-03-13 – 2007-03-14 för 2007.5.024 
uppdrag som platsansvarig vid Saltkråkans förskola. 
 
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 tjänste- 2007.118.024 
fördelning vid Nättrabyskolan. 
 
Utökning av Rosenholmsskolans verksamhet att gälla 2007.2003.002 
även år 6. 
 
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 resurstill-
delningen 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 kommun-
styrelsen 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 halvårs-
skiftet.  
 
Vid införande av skolpeng/barnomsorgspeng kommer att beaktas huruvida ett antal 
faktorer, som ingår i nuvarande resursfördelning, också ska beaktas inom skol-
pengen/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. 
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§ 42 (forts) 
 
Grundskola       
I rektorsområdena har arbetet med att nå en budget i balans till 2007-12-31, prelimi-
närt slutförts. Vid genomgång med rektorsområdena har framkommit åtgärder som 
kommer att genomföras för att uppnå denna balans. Viktigast är förändrad organisa-
tion p g a lägre elevantal. Bland de övriga övervägandena rektorerna gör, före-
kommer 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 kommun-
styrelsen 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 kommun-
styrelsen 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. 
 
___________________ 
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Akten 
Skolverket 
P Olsson 
A Eklund § 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 inspek-
terade 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, studiehandled-
ning 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 måldoku-
ment, 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   Dnr.2007.112.512 
§ 58 Avsiktsförklaring inom trafiksäkerhetsområdet 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge Dnr.2007.85.291 
Tillsynsprotokoll för Jämjö Kyrkskola 
 
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 Dnr.2007.56.612 
§ 12 Förslag till förändring av intagningsorganisationen 
för gymnasieskolan 
 
________________ 
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 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 
 
§ 56 Ansökan om utökning av fritidstimmar 
 
§ 57  Angående ersättning till elevs skolgång i utlandet 
 
§ 58 Ang Spandelstorpsköket 
 
§ 59  Förslag till handlingsplan angående barn och ungdomar som utsätts för våld 

inom familjen 
   
§ 60  Yttrande över motion Skolportalen som verktyg för ökad delaktighet och 

ökat inflytande 
 
§ 61 Förslag till yttrande över motion angående allergiframkallande växter i 

offentliga miljöer 
 
§ 62 Kurser och konferenser 
 
§ 63 Meddelanden  
 
§ 64    Övriga ärenden 
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Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 – 13.45 
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) 
 Pernilla Persson (c) 
 Daniel Jusinski (kd) 
 Jörgen Aronsson (s) 
 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Roland Andreasson (s)  
 Lisbeth Bengtsson (s) 
 Åsa Gyberg Karlsson (v)   
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (m) kl 08.30 – 13.45 
 Siv Holmberg (s) kl 08.30 – 13.45 
 Per Björklund (sd) kl 08.30 – 13.45 
 
Ersättare Åsa Thelning (fp) kl 09.30 – 11.30 
 Margareta Olin Mattsson (c)  
   
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Anders Karlsson IT-ansvarig 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Margareta Bjarke specialpedagog 
 Kerstin Nilsson vik nämndsekreterare 
 
Utses att justera  Daniel Jusinski 
 
Justeringens tid och plats  Barn- och ungdomsnämndens kansli 2007-05-03   
    
 
Underskrifter Sekreterare   __________________________________ Paragrafer 51 - 64 
  Kerstin Nilsson 
 
 Ordförande __________________________________ 
  Jan-Olof Pettersson 
 
 Justerare __________________________________  
  Daniel Jusinski 
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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 uppmärk-
sammats 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  2007.5.024 
Jändelskolans rektorsområde under tiden 2007-04-01 –  
2007-07-31. 
 
Fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som rektor för  2007.5.024 
Jämjö Östra rektorsområde under tiden 2007-04-01 –  
2007-07-31. 
 
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 Dag- 2007.153.046 
hemverksamhet. 
 
Lönetillägg för uppdrag som samordnare vid Folkets  2007.5.024 
Parks förskola under tiden 2007-04-10 – 2007-05-31 
 
Lönetillägg under tiden 2007-04-01 – 2008-03-31 för 2007.5.024 
arbete med schemaläggning inom Jämjö samverkans- 
område. 
 
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. 



   
  25 april 2007 
 

7 

 
 
 
 
§ 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 delegations-
beslut från 061206. Flicka i år 6. 
 
Fr o m v 6 2007 undervisn i SV, EN, MA och SO förlagd t särskild undervisnings-
grupp. 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 undervisnings-
grupp. 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. 
 
___________________ 
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Akten    
P Olsson 
H Lindgren   
A Ottosson    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 barn- 
och 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. 
 
___________________ 
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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 fritidsverk-
samhet. 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 volym-
ökning 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 konsekvens-
beskrivning. 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 fritidsverk-
samhet. 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 konsekvens-
beskrivning. 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 mögel-
skador 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 fastig-
heten utan belastar alltid den enskilda förvaltningen. 
 
Storkökskonsulten har bedömt dessa nya köksinvesteringar till 1,8 miljoner, då in-
går 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 Spandels-
torpsköket 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. 
 
___________________ 
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Akten 
Kf 
P Olsson 
A Eklund 2004.104.750 
G Ingestad  

 
 
 
 
§ 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. 
 
___________________ 
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Akten 
Kf 
P Olsson   
H Lindgren   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.
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§ 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 verksam-
heten. 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 bostads-
adresser, 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 skolportals-
servrarna och där har vi beslutat att ligga på samma nivå som övriga verksamhets-
system 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 individ-
anpassning 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. 
 
___________________ 
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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 upp-
märksammas 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  Dnr.2007.157.102 
§ 27 Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott Dnr.2007139.121 
§ 29 Befolkningsunderlag-prognos 2007-2016 
 
Kommunstyrelsen                                                                 Dnr.2007.160.121 
Karlskrona Kommun i siffror, 2 rapporter 
 
Skolverket Dnr.2006.184.631 
Genomförd utbildningsinspektion i den fristående grundskolan 
Friskolan Galären i Karlskrona 
  
Räddningstjänsten Östra Blekinge                                        Dnr.2007.159.290 
Tillsynsprotokoll för Spandelstorps gårds förskola 
 
Rektor Vedebyskolan                                                            Dnr.2007.156.023 
Uppsägning av anställning som rektor i Barn-och 
ungdomsförvaltningen i Karlskrona kommun 
 
Barn-och ungdomsförvaltningen                                            Dnr.2007.152.046                 
Ansökan från Nättrabyskolan om medel ur Palènska 
fonden 
 
Barn-och ungdomsförvaltningen                                            Dnr.2007.153.046 
Ansökan från Gomorronsols förskola om medel 
ur Karlskrona Samfond för Dagverksamhet 
 
Barn-och ungdomsförvaltningen                                            Dnr.2006.73.214 
Yttrande till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
angående detaljplan för Jämjö 6:1 mfl. 
 
________________ 
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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. 
 
___________________ 
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 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  
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Plats och tid Tegelhuset, Palanderska gården 
 kl 08.30 – 13.05 
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) 
 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) kl 08.30 – 11.30   
Tjänstgörande ersättare Åsa Thelning (fp) kl 08.30 – 12.05 
 Claes Nedfors (s)  kl 08.30 – 12.05 
 Ann-Louise-Rosell (s) kl 11.30 – 12.05 
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 barn- och ungdomschef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Henrik Lindgren administrativ chef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Kerstin Nilsson 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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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. 
 
___________________ 
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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 2007.5.024 
vid Skillingenäs förskola under tiden 2007-05-01 –  
2007-07-31. 
 
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. 
 
___________________ 
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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 kommun-
styrelsen 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 investerings-
reserv 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. 
 
___________________ 
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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 ungdoms-
nämnden 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. 
 

___________________ 
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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. 
 
___________________ 
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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. 
 
___________________ 
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Akten 
P Olsson 
S Pettersson 

 
 
 
 
 
 
§ 71 
Ansökan om bidrag till förskoleverksamhet  
 
Karlskrona Montessorifriskola AB har i skrivelse till barn- och ungdomsförvalt-
ningen ansökt om bidrag till förskoleverksamhet för 4 avdelningar. Deras intention är 
att starta 4 förskoleavdelningar, men kan under en övergångstid starta med 2 avdel-
ningar 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 förskoleverk-
samhet. 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. 
 
___________________ 
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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 barn- 
och ungdomsnämnden om bidrag till verksamheten efter ansökan från huvud- 
mannen 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 barn- 
och 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. 
 
___________________ 
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§ 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. 
 
___________________ 
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§ 75 
Meddelanden  
 
Kommunstyrelsen     Dnr.2007.175.023 
§ 100 Anställning av ekonomichef  Karlskrona kommun 
 
Kommunfullmäktige    Dnr.2007.187.102 
§ 53 Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
Kommunfullmäktige                                                                Dnr.2007.187.102 
§ 54 Kommunala val 
 
Kommunfullmäktige    Dnr.2007.186.004 
§ 62 Balansförteckning över obesvarade motioner 
och medborgarförslag den 1 mars 2007 
 
Skolverket                                                                                 Dnr.2005.466.619 
Uppföljning av utbildningsinspektion i Karlskrona kommun 
  
Myndighet för skolutveckling                                                   Dnr.2007.218.619 
Fördelning av bidrag till sommarkurser i  naturvetenskap, 
teknik och design för flickor sommaren 2007                                                 
 
Myndighet för skolutveckling                                                   Dnr.2007.161.609 
Beslut om bidrag till sommarskola 2007 
 
Räddningstjänsten Östra Blekinge                                            Dnr.2007.223.290               
Tillsynsprotokoll för Klockarebackens förskola 
 
Barn-och ungdomsförvaltningen                                               Dnr.2007.208.046 
Ansökan från Tallbackens Förskola om medel 
ur Karlskrona Samfond för Dagverksamhet 
 
Ansökan om förtur till förskoleplats                                          Dnr.2007.129.606 
 
___________________ 
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 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  
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Plats och tid Gullberna Park, Oscarsvärn 
 kl 08.30 – 13.30 
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) kl 13.00 – 13.30 
 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) kl 08.30 – 13.00 
 Eva Henningsson (s)  kl 08.30 – 13.30 
 Bo Svensson (s) kl 08.30 – 12.30 
 Siv Holmberg (s) kl 12.30 – 13.30 
Ersättare Mikael Landberg (m) kl 13.00 – 13.30 
 Eva Ottosson (m)  
 Margareta Olin Mattsson (c)  
 Siv Holmberg (s) kl 08.30 – 13.00  
 Helén Gustavsson (s) 
 Per Björklund (sd) 
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Henrik Lindgren administrativ chef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 Kerstin Nilsson 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 
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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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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  2007.5.024 
Lyckeby samverkansområde under tiden 2007-04-15 –  
2007-12-31.  
 
Lönetillägg för tjänstgöring som rektorsassistent 20 %  2007.5.024 
vid Rosenholmsskolan under tiden 2007-05-01 –  
2007-12-31.  
 
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   2007.5.024 
Folkets Parks förskola under tiden 2007-06-01 –  
2007-06-30. 
 
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  2007.5022.606 
för elev i år 5 Holmsjö skola med början v 17 2007.  
  
Placering av elev i år 8 i särskild undervisningsgrupp,  
Rödebyskolan fr o m 070124. 
 
Placering av elev i år 5 Holmsjö skola på Resursskolan. 2007.5022.606 
 
Förordnande vik rektorsass 75 %, Rödeby rektorsområde,  
under tiden 2007-07-01 – 2007-12-31.       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   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. 
 
___________________ 
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   2007.57.610 
 
 

Akten § 79 
P Olsson Införande av barnomsorgspeng och skolpeng 
H Lindgren 
S Petersson Ärendet utgår för fortsatt beredning och återkommer vid nämndens  
I Bergstöm 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. 
 
___________________ 
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Akten 
P Olsson 
S Petersson 
 Tant Grön AB 2007.106.630 
Kommunfullm. § 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  2006.166.631 
Kommunfullm. 

 
 
 
§ 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 kommunfull-
mäktige 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 kommunfull-
mäktige tillskjuter äskade medel  
 
___________________ 
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Akten 
P Olsson 
S Petersson 
A Ottosson 
K Mattsson-Coll 
Kommunfullm.    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 Europa-

kommissionens 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. 



 
   
  18 juni 2007 
 

16 

  
 
§ 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 barn- 
och 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.   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 barnomsorgs-
peng 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 förskoleavdel-
ningar 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 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 Pingstför-
samlingen 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 omsorgs-
behov 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 för-
skola, 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 ung-
domsnämndens 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 upp-
rättar en likabehandlingsplan. Lagen ska främja barns lika rättigheter samt motverka 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, 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 barn- 
och ungdomsnämnden om bidrag till verksamheten efter ansökan från huvud-
mannen 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 likabe-
handlingsplan. 
 
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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Akten 
P Olsson 
S Petersson   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. 
 



 
   
  18 juni 2007 
 

25 

 
 
 
§ 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 invand-
rare, får möjligheter att medverka i skolans verksamhet under del av dagen. Invand-
rarna 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 kommun-
fullmäktige 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 ungdomsförvalt-

ningens verksamhet. 
 
Ansvaret för den dagliga verksamheten för invandrare som deltar i arbetsmarknadsåt-
gärder eller i svenska för invandrare har t ex utbildningsförvaltningen, arbetsmark-
nadsenheten 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 samman-
flätade 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 opinions-
bildning. 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 skolav-
slutningarna 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 skolav-
slutningarna 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. 
 
___________________ 
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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 kommun-
styrelsens 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 multiidrotts-
plats 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 ungdomsförvalt-
ningens nya broschyr JämBar, ett projekt om jämställdhetsarbete i förskoleverk-
samhet, 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 laglighets-
 prövning; resursfördelning till fristående  
 skolor.  
 Kammarrätten meddelar inte prövnings-
 tillstånd. 
 
Kammarrätten i Jönköping Dnr 2003.464 042 
 Beslut i överklagat avgörande avseende 
 prövningstillstånd i mål om laglighets-
 prövning; resursfördelning till fristående  
 skolor.  
 Kammarrätten meddelar inte prövnings-
 tillstånd. 
 
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 Kätttils-
 måla skola 
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§ 93 (forts)  
Räddningstjänsten i Östra Blekinge Dnr 2007.237 291 
 Tillsynsprotokoll från tillsyn av 
 Spandelstorps skola 
 
Tekniska förvaltningen 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. 
 
________________ 



 29 augusti 2007 
 
 
 

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) ordförande 
 Johan Elofsson (m) 1:e vice ordförande 
 Patrik Hansson (s) 2:e vice ordförande 
 Birgitta Gamélius (m) fr o m kl 08.45, deltar ej § 102  (jäv) 

 Patrik Magnusson (m) 
 Anna Ekström (fp) 
 Pernilla Persson (s) 
 Daniel Jusinski (kd) 
 Jeanette Pettersson (s) 
 Jörgen Aronsson (s) fr o m kl 13.20 

 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Roland Andréasson (s) 
 Lisbeth Bengtsson (s) t o m kl 12.00 

 Richard Jomshof (sd) 
 Åsa Gyberg-Karlsson (v)  
  
 
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (m) § 94, § 102 
 Bo Svensson (s)  

 
Ersättare Eva Ottosson (m) §§ 95-101, 103-109 
 Emina Cejvan (m) 
 Margareta Olin-Mattsson (c) 
 Siv Holmberg (s) 
 Helene Gustafsson (s) 
 Per Björklund (sd) 
 
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Henrik Lindgren administrativ chef  
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
Övriga Eva Karlsson nämndsekreterare kulturnämnden 
 
Utses att justera Anna Ekström 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2007-09-11 kl 09.00   
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Underskrifter Sekreterare   __________________________________ Paragrafer 94 - 109 
 
 Ordförande __________________________________ 
 
 Justerare __________________________________  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla 2007-09-11 
 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström 
Nämndsekreterare 
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§ 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 2. Betygsresultat år 9  
A Eklund Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 18 juni 2007 redovisades 
Akten 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 under- 
visningen, 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 2007.5 024 
samordnare vid Vedebyskolan under tiden 2007-07-01  
t o m 2007-12-31. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för särskilt elevuppdrag 2007.5 024 
vid Vedebyskolan under tiden 2007-07-01 t o m 
2007- 12-31.  
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som  2007.5 024 
IT-kontakt vid Wämö rektorsområde under tiden  
2007-08-01 t o m 2008-07-31. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som 2007.5 024 
schemasamordnare vid Wämöskolan under tiden 
2007-08-01 t o m 2008-07-31. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för arbete med projekt 2007.5 024 
Skolportalen under tiden 2007-07-01 t o m 2007-12-31. 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare 2007.5 024 
vid Wämöskolan under tiden 2007-08-01 t o m  
2008-06-30. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för planerings- och 2007.5 024 
schemaarbeten vid Tullskolan under tiden 2007-07-01 
t o m 2007-12-31. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som utveck- 2007.5 024 
lingsledare vid Nättrabyskolan under tiden 2007-06-22 
t o m 2008-03-31. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som utveck- 2007.5 024 
lingsledare vid Nättrabyskolan under tiden 2007-06-22 
t o m 2008-03-31. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som utveck- 2007.5 024 
lingsledare vid Nättrabyskolan under tiden 2007-06-22 
t o m 2008-03-31. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som vik 2007.5 024 
rektorsassistent 75 % vid Rödeby rektorsområde  
under tiden 2007-07-01 t o m 2007-12-31.
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Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklings- 2007.5 024 
ledare vid Skogsgläntans förskola under tiden  
2007-08-01 t o m 2007-08-31. 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklings- 2007.5 024 
ledare vid Nättrabyskolan under tiden 2007-08-16 
t o m 2007-12-31. 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklings- 2007.5 024 
ledare vid Skärets förskola under tiden 2007-08-01 
t o m 2007-08-31. 
 
Beslut om engångsbelopp för arbete med schema- 2007.320 024 
läggning läsåret 2007/2008, Rödebyskolan. 
 
Beslut om engångsbelopp för arbete med schema- 2007.319 024 
läggning läsåret 2007/2008, Rödebyskolan. 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som kontakt- 2007.05 024 
ansvarig för särskoleelev vid Wämöskolan under 
tiden 2007-06-21 t o m 2007-12-31. 
 
Beslut om lönetilläggs för uppdrag som samord- 2007.5 024 
ningsansvarig för IT inom Lyckeby rektorsområde  
2007-08-20 – 2007-12-31. 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som platsansvarig 2007.5 024 
för Aspö skola under tiden 2007-09-01 t o m 
2007-12-31. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som 2007.5 024 
”rektor för” Jändelskolan under tiden 2007-08-01 
t o m 2007-10-31.   
  
Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som 2007.5 024 
”rektor för” Jämjö Östra rektorsområde under tiden 
2007-08-01 t o m 2007-10-31. 
 
Förordnande som vik rektor 50 % vid Nättraby  2007.333 023 
rektorsområde under tiden 2007-08-13 t o m  
2007-09-30. 
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Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som vik 2007.5 024 
rektor 50 % vid Nättraby rektorsområde under 
tiden 2007-08-13 t o m 2007-09-30. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring 2007.5 024 
som tillfällig ledningsresurs 40 % vid Trossö  
samverkansområde under tiden 2007-07-01  
t o m 2007-12-31. 
 
Beslut betr stipendier ur Karlskrona skolväsendes  2007.188 046 
samfond för lärare. 
 
Beslut att öppna en akut tillfällig förskoleavdelning 2007.307 611 
vid Tullens förskola. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för tjänstgöring som 2007.5 024 
samordnande rektor i Jämjö samverkansområde 
under tiden 2007-07-01 t o m 2007-12-31. 
 
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  
 
§ 96 

P Olsson Budget 2008 och planer för 2009-2010     
S Petersson 
S Ohlsson Förutsättningarna 
Kommunstyr. Grundförutsättningarna för nämndernas budgetarbete i Karlskrona kommun är de 
Akten 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 grund-
förslaget 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 kvalitetsförsäm-
ringar 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 ungdomsförvalt-
ningens 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  nyttjande-
 graden ökar. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med förslag till barn- 
 omsorgspeng. 
- 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 förskole-
verksamhet 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  

attatt   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 friskole- 
ansökningar 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/kommun- 
fullmäktige 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/kommun-
fullmäktige  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 barn- 
och 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   För vänsterpartiet 
 
 
Patrik Hansson   Åsa Gyberg-Karlsson 
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A Ottosson  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 § 98 
A Ottosson Yttrande till Skolverket angående godkännande och rätt till bidrag för 
Skolverket  fristående grundskola; Piggelinen 
A Svanberg  
Akten 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-6-
skolan, 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 kvalitets-
utvecklingen 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 friskole- 
ansökningar 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 friskole- 
ansökningar 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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P Olsson § 99 
A Ottosson Yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag till fristående 
Skolverket förskoleklass och grundskola; Hälsa och Idrott  
Galären  
Akten 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 kvalitets-
utvecklingen 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 skol- 
väsende. 
 
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 friskole- 
ansökningar 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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§ 100 

P Olsson Yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående 
A Ottosson förskoleklass och grundskola; Kultur och Media 
Skolverket 
Galären Galären Utbildningar i Karlskrona AB har hos Skolverket ansökt om godkännande 
Akten 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 förskole-
klassen 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 kvalitets-
utvecklingen 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 tjänstemanna- 
förslaget 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 friskole- 
ansökningar 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  bifalls- 
yrkande. 
_______________ 
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P Olsson § 101 
A Ottosson Yttrande till Skolverket angående godkännande av och rätt till bidrag för 
Skolverket fristående skola Galären år 6-9 med inriktning Hantverk och Teknik 
Galären  
Akten  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 tjänstemanna- 
förslaget 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 friskole- 
ansökningar 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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P Olsson § 102 
S Ohlsson Beslut angående ansökan om tillstånd för enskild förskola – Lyckå församling 
Lyckå församl. 
Akten 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 barn-  
 och 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. 



 29 augusti 2007  37 
  
 
forts § 102 
 
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 tjänstemanna- 
förslaget och bifall till eget yrkande med motiveringen ”att barn- och ungdoms-
nämnden 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- 
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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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A Ottosson Beslut angående ansökan om tillstånd för enskild förskola – Skärgårdens  
Skärgårdens Montessoriförskola 
Montessorifsk 
Akten 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 Kris- 
och 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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A Ottosson Beslut angående ansökan om tillstånd från Hasslö förskola/förskoleföreningen 
Förskoleför. Boken  
Boken 
Akten 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 social-
demokraternas 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 tjänste- 
mannaförslaget 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 Gyberg- 
Karlsson (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 Gyberg- 
Karlsson (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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P Olsson § 105 
H Lindgren Förslag till Skolplan 2007-2010  
Kommunfullm. 
Akten Ordföranden redovisar det förslag till skolplan som arbetats fram av skolplane-
 gruppen avseende åren 2007-2010. Förslaget är i vissa delar gemensamt för barn- 
 och 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 ordförande- 
förslaget 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 2007-
2010 
 
 
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 § 106 
Centrala förv Förslag till sammanträdesplan för år 2008 
Rektorer 
Rektorsass  Arbetsutskottet förelades vid sammanträde den 16 augusti 2007 förslag till 
Intendenter sammanträdesplan för nämnden avseende år 2008.  
Adm centrum Arbetsutskottet biträder förslaget. 
SV-grupp  
Massmedia Propositionsordning 
Nämndsekr Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag. 
KKC 
Resurscentrum Beslut 
Psilander Graf. Barn- och ungdomsnämnden fastställer föreliggande förslag till sammanträdesplan 
Info-enheten för barn- och ungdomsnämnden år 2008. 
Receptionen 
Akten ______________ 
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§ 107 
Kurser och konferenser 
 

Deltagarna Ordföranden meddelar att vissa av de konferenser som nämnden tidigare  
I Bergström 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. 
 
_______________ 
 
 
 
 
 



  29 augusti 2007 49 
 

 
 
§  108 
Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen 2007.227 290 
 § 148 
 Investering i förnyelse av storköks-
 utrustning 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 samman- 
 ställd redovisning den 30 april 2007. 
 
Kommunfullmäktige 2007.78 005 
 § 107 
 Svar på motion om skolportalen som verk- 
 tyg för ökad delaktighet och ökat inflytande 
 för barn och ungdomar. 
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Kommunfullmäktige 2007.306 042 
 § 101 
 Förslag till direktiv för treårsbudget 2008-
 2010. 
                                                                                                                         
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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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 detalj- 
 plan 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) tf ordförande 
 Patrik Hansson (s) 2:e vice ordförande 
 Birgitta Gamélius (m) 
 Patrik Magnusson (m) 
 Anna Ekström (fp) 
 Jeanette Petersson (s) 
 Eva-Britt Dahlström (s) 
 Roland Andréasson (s) 
 Lisbeth Bengtsson (s) fr o m kl 09.25 § 111  

 Åsa Gyberg-Karlsson (v)  
  
 
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (m) 
 Åsa Thelning (fp) 
 Margareta Olin-Mattsson (c) 
 Ann-Louise Rosell (s) 
 Eva Henningsson (s) t o m § 110 

 Per Björklund (sd) 
 
Ersättare Eva Henningsson (s) fr o m § 111 

 Bo Svensson (s) 
 Siv Holmberg (s) 
 Helene Gustafsson (s) 
   
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Henrik Lindgren administrativ chef  
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Eva Magnusson Larsson PA-chef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Lena Dehlin personalsekreterare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 Eva Karlsson nämndsekreterare  
 
Utses att justera Patrik Hansson 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2007-10-09 kl 08.00   
    
Underskrifter Sekreterare   __________________________________ Paragrafer 110-122 
 
 Ordförande __________________________________ 
 
 Justerare __________________________________  
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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 1. Sjuktal/personalnyckeltal tertial 2 2007 
I Bergström 
Akten 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 2. Köredovisning 
Akten 

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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  20097.361 609  
  

S Petersson 3. Kvalitets- och kostnadsjämförelser i förskolan 
A Ottosson 
I Bergström Informationen utgår. Redovisningen kommer att ges vid nämndens  
Akten oktobersammanträde. 
 ________________ 

                  
4. Kommunal satsning Kunskap och Kvalitet = K2 
 
Informationen utgår. Redovisningen kommer att ges vid nämndens 
oktobersammanträde. 
__________________ 
 
  2007.384 611 

L-gruppen 5. Lokalbehovsutredning för barn- och ungdomsförvaltningen  
I Bergström 
Akten 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 utvecklings-
orienterat förslag. 
 
Med anledning av föreliggande lokalbehovsutredning har en arbetsmiljökonsekvens-
beskrivning  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, arbetsmiljökonse- 
kvensbeskrivning samt miljökonsekvensbeskrivning.    
 
Ordföranden tackar för informationen. 
Ärendet återkommer till nämnden under hösten 2007. 
_________________ 
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Delegeringsärenden 
 
Följande delegeringsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare  2007.5 024 
vid Lyckebyskolan under tiden 2007-08-20 – 2007-12-31. 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som arbetslagsledare   2007.5 024 
vid Wämöskolan under tiden 2007-08-01 – 2007-12-31. 
 
Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklingsledare  2007.5 024 
vid Skärets förskola under tiden 2007-09-01 – 2007-10-31. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklings- 2007.5 024 
ledare vid Skogsgläntans förskola under tiden 2007-09 01 –  
2007-10-31. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som arbetslags- 2007.5 024 
ledaransvarig vid Gullvivans förskolan under tiden  
2007-09-01 – 2007-10-31. 
 
Beslut om fortsatt lönetillägg för uppdrag som utvecklings- 2007.5 024 
ledare vid Nättrabyskolan under tiden 2007-09-21 – 
2007-12-31. 
 
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 delegerings- 
ärendena.  
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
 
_________________   
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§ 112  2006.223 042 

P Olsson Delårsbokslut januari – augusti 2007 
S Petersson 
Kommunstyr. Allmänt 
Rapport Driftbudgeten omsluter för närvarande 940,2 Mkr varav kommunbidrag  
Akten 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, inkomst- 
kontroll, 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 Walldorf-
förskola 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 investerings-
budget 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 § 113 
S Petersson Ansökan om bidrag till enskild förskola i Lyckeby 
I Bergström 
Akten 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. 
 
_______________ 
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 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 ungdoms-
 förvaltningen 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 Olin- 
Mattsson (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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P Olsson § 115 
S Ohlsson Delegation – beslut till arbetsutskottet om öppnande av förskoleavdelningar 
S Pettersson 
I Bergström Förvaltningschefen tar upp frågan om delegering av beslut att öppna förskole- 
Akten avdelningar 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 § 116 
H Lindgren Förslag till införande av en skolvalsmodul i Karlskrona kommun, barn och  
S Ohlsson ungdomsförvaltningen 
I Bergström 
Akten Ärendet utgår för vidare beredning och återkommer till nämndens oktober- 
 sammanträde. 
 
 ______________ 
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A Eklund § 117 
E Magnusson- Lärarlyftet - lärarfortbildning 
Larsson 
Akten 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 utbildnings-
förvaltningen). 
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 förvalt- 
ningen 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 Olin- 
Mattson (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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  2007.22 102 
§ 119 

E Ottosson Val av ersättare i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 
H Lindgren 
I Bergström Ordföranden föreslår att Eva Ottosson (m) väljs till ersättare i arbetsutskottet  
Pärmen efter Mikael Landberg (m) som avsagt sig uppdraget. 
Akten 

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 
 
§ 120 

H Lindgren Kompletteringsval av kontaktpolitiker 
Berörda 
områden Vakanser föreligger i tre kontaktpolitikerområden. 
P Stjernlöf 
E Cejvan Ordföranden föreslår följande: 
P Persson Patrik Stjernlöf (m) väljs till kontaktpolitiker i Wämö rektorsområde, Ankaret  
I Bergström föräldrakooperativ och friskolan Musikugglan.    
Akten 

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 1. Redovisning av förskolor, skolor och fritidshem med annan huvudman 
I Bergström 

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 konkurrens- 
 program. Bordläggning. 
 
Kommunfullmäktige 2006.444 611 
 § 84 
 Svar på motion om krav på simunder- 
 visning. 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 skol- 
 verksamheten. 
 
Arbetsgruppen för utbyggnad av  2007.384 600 
Verkö skola/förskola Angående översynen rörande Lyckeby 
 rektorsområde. 
 
Till arbetsgruppen/skolrådet vid 2007.384 600 
Verkö skola  Svar från ordföranden Jan-Olof Petersson. 
 
Arbetsgruppen för utbyggnad 2007.384 600 
av förskola och skola, skolrådet Synpunkter på översynen av förskole- och 
på Verkö skola.  skolverksamheten. 
 
Torhamns samhällsförening 2007.370 600 
Lotta Kullberg 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 barn-  
 och 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 
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Plats och tid Kommunhus Ruthensparre 
 kl 08.30 – 15.45 
 
Beslutande   Jan-Olof Petersson (fp) ordförande 
 Johan Elofsson (m) 1:e vice ordförande 
 Patrik Hansson (s)    2:e vice ordförande fr kl 08.40, del av § 123  

 Birgitta Gamelius (m)   §§ 123-129, 131-135  
 Anna Ekström (fp) 
 Pernilla Persson (c)    fr kl 08.40-14.00 del av § 123 tom § 128 
 Jeanette Pettersson (s)    fr kl 08.40  del av § 123 
 Jörgen Aronsson (s)        tom kl 15.00 §131 

 Eva-Britt Dahlström (s)  tom kl 15.00 §131 
 Lisbeth Bengtsson (s) 
 Åsa Gyberg-Karlsson (v) 
 
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (m) 
 Emina Cejvan (m) 
 Patrik Sjernlöf (m)  § 130 

 Margareta Olin Mattsson (c) §§ 129-135 
 Claes Nedfors (s) 
 Eva Henningsson (s)  fr kl 15.00  §132 

 Siv Holmberg (s) fr kl. 15.00        fr kl 15.00 § 132 
 Per Björklund (sd) 
 
Ersättare  Patrik Stjernlöf (m) §§ 123-129, 131-135 

 Åsa Thelning (fp)     tom kl. 11.45 tom § 124 
 Margareta Olin Mattsson (c) §§ 123-128 
 Ann-Louise Rosell (s)   tom kl. 11.45 
 Eva Henningsson (s) tom § 131  

 Siv Holmberg (s) tom § 131 

 Helene Gustafsson (s) 
  
 
Tjänstemän Per Olsson barn- och ungdomschef 
 Anja Eklund utvecklingschef 
 Henrik Lindgren administrativ chef 
 Stefan Petersson ekonomichef 
 Solvig Ohlsson planeringschef 
 Eva Magnusson Larsson personalchef 
 Anita Ottosson pedagogisk samordnare 
 Ingrid Bergström nämndsekreterare 
 Eva Karlsson nämndsekreterare 
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Utses att justera Lisbeth Bengtsson  
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli 2007-11-05 Paragrafer 123-135              
 
Underskrifter   Sekreterare _________________________________ 
  
                              Ordförande   ____________________________________ 
                            
                           Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2007-11-06 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Ingrid Bergström Eva Karlsson 
Nämndsekreterare Nämndsekreterare 
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   2006.413 027 

 
 § 123 
 Aktuell information 
 
A Eklund 1. Skapa och lära – SoL – utvärdering vårterminen 2007  
Tullskolan 
Hästöskolan Ett antal lärare har utbildats i SoL –skapa och lära. Alla deltagande lärare fick 
Wämöskolan inspiration och nya insikter tack vare samarbetet med SoL-konstnärerna. 
Akten  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 2. Presentation av attitydundersökning 
Skolor år 9  
Rapport Till dagens sammanträde har elever och lärare från år 9 inbjudits till en frågestund 
Akten 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 under-
sökningen 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 3.  Kommunal satsning Kunskap och Kvalitet = K2 
G Ingestad 
Akten 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 gymnasie- 
skolans lärare skall inbjudas. 
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 
_______________ 

 
 

    2007.361 609  
  

S Petersson 4. Kvalitets- och kostnadsjämförelser i förskolan 
A Ottosson 
Akten 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 
 
 
 



  24 oktober 2007 7 
 
 
forts  §123 
 
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 verksamhetslednings-
perspektiv, 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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 Delegeringsärenden 
 
 Beslut om lönetillägg för arbete med elev vid Rödeby-  2007.5 024 
 skolan under tiden 11 september – 10 december 2007 
 
 Beslut om lönetillägg för tjänstgörning som vik kock  2007.5 024 
 vid Gomorronsols förskola under tiden 1 oktober 2007 -  
 12 februari 2008 
 
 Beslut om utökning av förskoleavdelningar på   2007.387 002  
 Tant Grön, Blå Port och Smörblomman, Kungsmarken  
 
 Beslut om lönetillägg som vik rektor vid Sunnadals   2007.5 024  
 rektorsområde under tiden 18 september – 
 5 oktober 2007 samt 10 oktober – 12 oktober 2007 
 
 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 § 125 
S Ohlsson Ombyggnad av Rosenfeldtskolan 
Tekn. förv 
Tekn nämnden Rektor Sven-Bertil Johansson gör en presentation av skolans olika byggnader samt 
Kommunstyr. vilka förändringar som planeras. 
A Westerlund  
H Franzén  Bakgrund 
Akten 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 § 126 
S Petersson Budgetuppföljning per den 30 september 2007 
Akten 

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 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 investerings-
budget 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 § 128 
A Ottosson Yttrande över ansökan från Galären Utbildningar om godkännande av  
Galären    och rätt till bidrag för en fristående grundskola i Karlskrona kommun 
Akten 

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 § 129 
S Petersson Ansökan från Karlskrona Montessorifriskola om bidrag för att starta öppen 
Montessori förskola på Gräsvik 
Akten 

Karlskrona Montessorifriskola AB har i skrivelse till barn- och ungdoms-
förvaltningen 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 § 130 
S Petersson Ansökan om bidrag till enskild förskola i Lyckeby 
Lyckå församl  
Akten 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 § 131 
A Ottosson Förslag till yttrande till länsrätten angående laglighetsprövning av barn- och 
Länsrätten ungdomsnämndens beslut att ej bevilja förskoleföreningen Boken tillstånd att 
Förskoleför. bedriva enskild förskola på Hasslö 
Boken  
Akten 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 Betania-
församlingens 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 social-
demokraternas 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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H Lindgren § 132 
S Ohlsson Förslag till beslut om införande av skolvalsmodul 
Samtl rektorer 
o friskolor Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 26 september 2007 § 116, utgick 
Akten 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 webb-
tjänster 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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Övriga ärenden 
 

P Olsson 1.   Walldorf-förskola 
A Ottosson Jeanette Petersson (s) ställer frågor kring nyöppnad Walldorf-förskola på Hästö. 
I Bergström Förvaltningschefen återkommer i ärendet. 
 

 ____________ 
 

Diariepärmen 2.   Redogörelse lokalanpassningar förra mandatperioden 
S Ohlsson 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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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 2007.375 611 
Anders Pettersson 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 2007.384 611 
Magnus Wilson Brev angående översynen av förskole- och  
  skolverksamhet samt svar från förvaltningen 
 
Skolrådet Tullskolan 2007.384 611 
Malin Persson 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. 
_____________ 
 


