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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 27 januari 2010 
 

 § 1 Aktuell information 
   -  Översiktsplan 2030 (B Karsvall) 
   -  Personalnyckeltal 2009 (L Dehlin) 
   -  Aktuella bokslutssiffror (S Petersson) 
      
   § 2 Nytt beslut gällande resurstilldelning 2009 med anledning av  
    Länsrättens dom (B Karsvall/S Petersson) 
 
   § 3 Lokalbidrag till enskilda förskolor (S Petersson) 
 
   § 4 Förslag om delegering till arbetsutskottet av årsredovisning 2009 
     (S Petersson) 
 
   § 5 Beslut gällande Tullskolans framtid   
     
   § 6 Ansökan om godkännande av samt bidrag till enskild förskola/ 
    enskilt fritidshem – Torlyckan (A Ottosson) 
 
   § 7 Nya lokaler för resursskola Fyrudden (A Eklund) 
 
   § 8 Förslag om delegering gällande driftsbidrag till enskild verksamhet 
    (B Karsvall) 
 
   § 9      Delegeringsärenden 
 

  § 10   Meddelanden 
 

  § 11 Kurser/konferenser 
 

  § 12 Övrigt 
- Serviceförvaltningen 
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Plats och tid Gullberna Park, lokal Oscarsvärn 
 Onsdagen den 27 januari 2010 kl 08.30 – 12.10 
  
Beslutande  ordf Jan-Olof Petersson (FP)     
 1:e v ordf Johan Elofsson (M)      

 2:e v ordf Patrik Hansson (S)   
 Birgitta Gamelius (M) 
 Patrik Magnusson (M)   fr o m §1:3 kl. 08.50 

 Anna Ekström (FP)       fr o m §6 föredragningen kl. 10.45  

 Pernilla Persson (C)      
 Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) 
 Jeanette Pettersson (S) 
 Eva-Britt Dahlström (S) 
 Bo Svensson (S) 
 Lisbeth Bengtsson (S)  
 Richard Jomshof (SD)  
 Åsa Gyberg-Karlsson (V)  t o m kl. 12.00   

    
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (M)     t o m §1:2    
 Margareta Olin Mattsson (C) t o m §5 föredragningen 

 Eva Henningsson (S) 
   
  
Ersättare Eva Ottosson (M) fr o m §1:3 

 Emma Swahn Nilsson (M) 
 Margareta Olin Mattson (C) fr o m §6 föredragningen 

 Siv Holmberg (S) 
 Helene Gustafsson (S) 
 Richard Lundqvist (S)  
   
Tjänstemän Bodil Karsvall, barn- och ungdomschef 
 Bertil Karlsson, tf verksamhetschef grundskolan fritidshem 
 Anja Eklund, kvalitetschef    
 Stefan Petersson, controller 
 Lena Dehlin, personalspecialist  
 Eva Karlsson, nämndsekreterare  
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Utses att justera  Pernilla Persson (C) 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli tisdagen den 2 februari 2010   
 
Justerade paragrafer §§ 1-12             
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Protokollet är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 2 februari 2010. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen  2009.261 212 
B Karsvall  
S Ohlsson 
Akten 
 
 § 1    
 Aktuell information 

 
1. Översiktsplan 2030 

 Förslaget på ny översiktsplan för Karlskrona kommun 2030 är översänt till Barn- 
 och ungdomsnämnden för samråd och synpunkter. 
 
 Barn- och ungdomsförvaltningen har svarat på delegation. Förvaltningschef Bodil 
 Karsvall redogör för förvaltningens svar som skickats till samhällsbyggnads- 
 förvaltningen. 
 Barn- och ungdomsförvaltningen anser att förslaget är bra och tydligt. I planen 
 framgår vikten av att man redan i detta första steg av samhällsplaneringen har 
 med behovet av ökad service i form av skola och förskola när nya boende- 
 områden planeras. I planen finns också beaktat barnkonventionen och barn/ 
 ungdomars behov i samhällsplaneringen. 
 
 Det barn- och ungdomsförvaltningen dock vill påtala är att det finns ekonomiska 
 och verksamhetsmässiga fördelar om man vid större bostadsbebyggelse  
 möjliggör etablering av skola och förskola inom samma fastighet. Det ger också 
 en flexibilitet för att kunna nyttja lokaler för både förskola och skola utifrån 
 barnens skiftande åldrar över tid. 
 I de områden man planerar för en förtätning av boende är det också viktigt att 
 man har med möjligheter för utökning i barn- och ungdomsförvaltningens  
 verksamheter. 
 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
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L Dehlin   2009.12 0026   
Akten    
    forts § 1 
 
 

2.  Personalnyckeltal 2009 
  Personalspecialist Lena Dehlin redogör för personalnyckeltalen för tertial 3, 
  december 2008 till och med november 2009. 
 
  Antalet anställda har minskat under 2009. Detta beror dels på att de köksanställda 
  har flyttats över till Serviceförvaltningen och dels på att medarbetare har slutat 
  med omställningsprogrammet. 
  Den genomsnittliga sysselsättningen har ökat något, ligger nu på 94,26% 
  Sjukdagarna totalt har minskat medan sjukdagar 1-14 dagar har ökat något. 
  Frisknärvaron har minskat något under 2009.  
 
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

    ________________ 
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S Petersson  2009.233 042 
Akten    
    forts § 1 

 
 
 
3. Aktuella bokslutssiffror 

  Controller Stefan Petersson redogör för barn- och ungdomsnämndens  
  preliminära reslutat för 2009. 
 
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

  ________________ 
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Berörda verksamheter 2008.233 042   
S Petersson 
Akten 
         
 
   § 2 
   Nytt beslut gällande resurstilldelning 2009 med anledning av Länsrättens dom 

 
Med anledning av den dom som fastställdes av Länsrätten den 26 november 2009 
måste Barn- och ungdomsnämnden fatta ett nytt beslut gällande resurstilldelningen 
till fristående skolor för 2009. 
 
Länsrätten anger i grunderna för sitt beslut att det är på en punkt som man finner att 
kommunen inte har följt gällande lagstiftningen. Det är då det gäller uttag av 
skolpliktsavdrag. Länsrätten säger vidare att skolpliktsavdraget är avsett som en 
kompensation för de kostnader som kommunen måste ha för att kunna garantera att 
alla elever har tillgång till skola i närområdet. Förutsättningen för att ta ut sådana 
kostnader är att det går att visa hur kostnaderna är beräknande. Kommunens uttag av 
ett schablonmässigt avdrag strider därför mot skollagen. 
 
Resursfördelningen för 2009 är baserad på ett grundbidrag lika till alla verksamheter 
samt på lokalbidrag motsvarande den kommunala genomsnittliga kostnaden. Detta 
följer enligt domen lagstiftningen. 
 
Under 2009 har ett skolpliktsavdrag motsvarande 3,6 miljoner minskat de fristående 
grundskolornas bidrag. Skolpliktsavdrag har under många år tillämpas på samma sätt 
som under 2009 men då utgjort 10 % av den totala bidraget. Under 2009 gjordes en 
minskning till 5 % med motiveringen att flera av friskolorna nu är väl etablerade och 
kommunens kostnad för att hålla beredskap har minskat något. 
 
Under 2009 fanns det dock fortfarande många osäkerheter i friskolornas etableringar 
i kommunen som gör att kommunen måste planera för fler elevplatser än det finns 
elever till för att kunna garantera skola till alla barn. En överkapacitet på ca 60 
elevplatser exklusive lokalkostnader är därför beräknade till en kostnad av 3,6 
miljoner. 
 
I samband med 2009 års budgetarbete togs hänsyn till att samtliga friskolor räknade 
med utökningar. Flera av dessa var dock ganska osäkra. 
De fem fristående skolorna hade 2009 tillsammans 1184 elever. Utökningar 
planerades att ske på samtliga friskolor under budgetåret 2009. 
Enligt Galärens ansökan planerades inte bara utökningar i befintliga verksamheter 
utan även en utökning av en ny 6-9 skola, hantverk och teknik, samt ytterligare en 
enhet med F-5 på en av de befintliga 6-9 skolorna. Montessorifriskolan ökar 
marginellt inom befintlig skola och ansöker hos skolverket om att få starta ytterligare 
en ny skolenhet F-9 under perioden. Svettpärlan är i det närmaste fullt utbyggd. 
Enligt ansökan kommer de att utöka marginellt under 2009. Musikugglan utökade 
med en förskoleklass ht-07 och bildar därmed en tvåparallellig skola.  
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forts § 2 
 
Hösten 2007 startades en ny friskola, Piggelinen, ute på Rosenholmsområdet. Initialt 
med elever från F-5 men med intentionen från skolan att under budgetåret 2009 
utöka till en F-9 skola.  
 
Att fullt ut kunna prognostisera hur många av dessa planerade utökningar som 
kommer att genomföras utifrån de val som eleverna gör är svårt. Prognosen bygger 
därför på de av friskolorna själva lämnade uppgifterna samt på de ansökningar som 
finns beslutade från skolverket. Därefter gör förvaltningen en egen bedömning 
utifrån det totala antalet elever i kommunen. 
 
Totalt såg vi att det fanns osäkerhet runt 200-300 elever under 2009. Med detta som 
bakgrund fann nämnden det väl motiverat att ta ut ett skolpliktsavdrag motsvarande 
3,6 miljoner för att kunna hålla en extra beredskap för ca 60 av dessa elever som ska 
kunna garanteras skolgång inom sitt upptagningsområde under 2009. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  fastställa 2009 års budgetfördelning till de fristående skolorna med förtydligande 
 av motivet för uttag av skolpliktsavdrag enligt ovan. 

 
Beslutsförslag 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta enligt  
tjänstemannaförslaget.  

Beslut 
   Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Barn- och ungdomsnämnden enligt  
   tjänstemannaförslaget. 
 _______________ 
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Berörda verksamheter 2009.268 042   
B Karsvall 
S Petersson 
Akten   
 
   § 3 
   Lokalbidrag till enskilda förskolor 

 
Enligt beslut i Barn- och ungdomsnämnden den 2 december 2009 § 82, har nämnden 
beslutat att bevilja extra lokalbidrag under 2010 för att kompensera för de 
förändringar som uppstår i samband med övergång till ny lagstiftning gällande 
lokalbidrag för enskilda förskolor.  
De enskilda förskolor som föreslås kompenseras är de som har verksamhet i 
nyproducerade lokaler och som startat under de senaste åren.  
 
Beslutet innebar att extra bidrag skall beviljas efter att faktiska kostnader per den  
15 oktober 2009 har redovisats av berörda enskilda förskolor. 
Dessa redovisningar har nu inkommit och extra bidrag förslås enligt följande; 
 
Bastasjö förskola AB 
Lokalkostnad inkl städ, avskrivningar på inventarier, 
administration och moms enligt bidragsnorm 2010 och avdrag för 
barnomsorgsintäkter 9,8 %      1 274 120 kr     
 
Faktisk lokalkostnad enligt uppgift     1 743 938 kr  
Städkostnad och avskrivningar enligt bidragsnorm      218 360 kr 
Avgår 9,8 % barnomsorgsavgifter                                                 - 192 305 kr 
Extra bidrag 2010          495 873 kr  
 
Tant Grön Kättilsmåla 
Lokalkostnad inkl städ, avskrivningar på inventarier,  
administration och moms enligt bidragsnorm 2010 och avdrag för  
barnomsorgsintäkter 9,8 %       1 417 458  kr 
  
Faktisk lokalkostnad enligt uppgift      1 664 272 kr  
Städkostnad och avskrivningar enligt bidragsnorm                  242 925 kr  
Avgår 9,8 % barnomsorgsavgifter       - 186 905 kr 
Extra bidrag 2010                                   302 834 kr 
 
Tant Grön Skärfva 
Lokalkostnad inkl städ, avskrivningar på inventarier,  
administration och moms enligt bidragsnorm 2010 och 
avdrag för barnomsorgsavgifter 9,8 %      637 060 kr 
 
Faktisk lokalkostnad enligt uppgift      893 040 kr 
Städkostnad och avskrivningar enligt bidragsnorm   109  180 kr 
Avgår 9,8 % barnomsorgsintäkter               -    98 218 kr 
Extra bidrag 2010                  266 942 kr 
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forts § 3 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 

 att  bevilja extra lokalbidrag under 2010 för Bastasjö förskola AB, Tant Grön 
 Kättilsmåla och Tant Grön Skärfva enligt ovan 

 
 att  bidraget förutsätter att antalet kontrakterade platser i förskolan förblir detsamma 

 under hela året 
 

 att  den totala kostnaden för det extra bidraget, 1 065 649 kr skall belasta 
 grundskoleverksamhetens konto i budget 2010 

 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 
 Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Lisbeth  
 Bengtsson (S), Bo Svensson (S) samt Eva Henningsson (S) deltar inte i beslutet. 

______________  
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S Petersson   2008.233 042 
Akten 
   
    
 
   § 4 
   Förslag om delegering till arbetsutskottet av årsredovisning 2009 
 
 Årsredovisningen kommer inte att vara klar till nämndens sammanträde i januari.  
 2009 på arbetsutskottets sammanträde den 11 februari 2010. 
 
 Tjänstemannaförslag 
 Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
 att  arbetsutskottet får delegation att besluta om årsredovisningen på arbetsutskottets 
  sammanträde den 11 februari 2010. 
 
   Beslut 
   Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.    

__________________
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Tekniska förvaltningen 2008.53 291   
B Karsvall 
Bertil Karlsson 
Berörda rektorer       
Akten 
   § 5 
   Beslut gällande Tullskolans framtid 
 

Då Tullskolan under en längre tid haft anmärkningar i byggnaden gällande 
ventilation med mera har Barn- och ungdomsförvaltningen slutfört ett 
utredningsuppdrag rörande skolans verksamheter.  
I uppdraget ingick att ta fram två tydliga alternativ och att kostnadsberäkna dessa. 
En projektgrupp med representanter från tekniska förvaltningen och från Barn- och 
ungdomsförvaltningen har tagit fram två alternativ. Tekniska förvaltningen anlitade 
Projektbyggarna för att göra kostnadsberäkningar. 
De två alternativen har presenterats vid Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 
den 19 november 2009 och i Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den  
2 december 2009. Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde beslutades att 
politikerna skulle återkomma med förslag till beslut gällande framtida verksamheter 
på Tullen. 
 
På uppdrag av Barn- och ungdomsnämnden ordförande föreslås att renovering av 
Tullskolan genomförs enligt alternativ 1 med följande förtydligande:  
Tullskolan med fritidshem renoveras för att kunna ta emot ca 150 elever och 
Kajutans förskola flyttar till Tullskolans lokaler med tre avdelningar. Tullens 
förskola med två avdelningar ska vara kvar i nuvarande lokaler 
De delar i alternativ 1 som rör förändringar på Wämöskolan skjuts på framtiden.  
I nuläget får det anses vara tillräckligt att kunna bedriva skola F-5 på Tullskolan för  
5 avdelningar förskola och med 150 elever.   
 
Beslutsförslag 
Enligt uppdrag av Barn- och ungdomsnämnden ordförande föreslås följande beslut: 
 
att  uppdra till Tekniska förvaltningen att genomföra projektering av Tullskolans 
 renovering enligt huvuddelarna i utredningens alternativ 1. 

 
 att  uppdra åt barn och ungdomsförvaltningen att ta fram en evakueringsplan för 

 eleverna på Tullskolan under byggnationstiden och att kostnadsberäkna 
 densamma. 

 
Yrkanden 
Patrik Hansson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med 
förvaltningsledningens professionella bedömningar och förslag samt kompletteras 
med ekonomiska bedömningar/analyser om såväl Tullskolan som Holmsjö skola 
kan renoveras inom Karlskrona kommuns beslutade investeringsramar för 2010-
2012. 
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forts § 5 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag och Patrik Hanssons  
yrkande på återremiss och finner att Barn- och ungdomsnämnden beslutar att ärendet 
ska avgöras på dagens sammanträde. 
 
Votering 
Votering begärs. Nämnden godkänner följande voteringsproposition: 
Den som stöder att ärendet ska avgöras idag röstar ja. Den som stöder Patrik 
Hanssons återremiss röstar nej.  
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta Gamelius 
(M), Patrik Magnusson (M), Anna Ekström (FP), Pernilla Persson (C), Thomas 
Brindefalk-Knutsson (KD). 

 Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström 
 (S), Lisbeth Bengtsson (S), Bo Svensson (S) samt Eva Henningsson (S). 
  
 Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutat att ärendet 
 ska avgöras på dagens sammanträde. 
 
 Propositionsordning 
 Ordförande ställer proposition på  beslutsförslaget och finner att Barn- och  
 ungdomsnämnden beslutar enligt detta förslag. 
 
 Beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
att  uppdra till Tekniska förvaltningen att genomföra projektering av Tullskolans 
 renovering enligt huvuddelarna i utredningens alternativ 1. 

 
 att  uppdra åt barn och ungdomsförvaltningen att ta fram en evakueringsplan för 

 eleverna på Tullskolan under byggnationstiden och att kostnadsberäkna 
 densamma. 

 
 Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Lisbeth  

 Bengtsson (S), Bo Svensson (S) samt Eva Henningsson (S) reserverar sig till fördel 
 för eget yrkande, bilaga 1. 
 
 Åsa Gyberg-Karlsson (V) och Richard Jomshof (SD) deltar inte i beslutet. 

_____________ 
 



   
  
  27 januari 2010  14 

 
 

Torlyckan 2009.269 630 
A Ottosson    
S Petersson    
Akten    
 
   § 6 
   Ansökan om godkännande av samt bidrag till förskola/enskilt fritidshem – 
   Torlyckan 
 

Personalkooperativet Torlyckan i Torhamn ansöker om godkännande för enskild 
förskola/enskilt fritidshem. Föreningen bedriver sedan 1998 förskola och fritidshem 
för barn i åldrarna 1-12 år. Verksamheten ska ha samma omfattning som idag - 22 
platser på förskolan och 20 platser på fritidshemmet. 
 
Skollagen 
Från 1 juli 2009 gäller ändring i skollagen, som innebär att förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg som bedrivs 
av t.ex. ett bolag eller en förening eller en enskild individ efter ansökan ska 
godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs, om verksamheten har god 
kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i skollagens 2a kap. 3 §. 
Kommunens tillstånd till enskild verksamhet ersätts med ett godkännande.  
 
Den kommun där verksamhet som har godkänts enligt 13 § bedrivs ska besluta att 
huvudmannen har rätt till bidrag om 
1. verksamheten är öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande offentlig 
 verksamhet enligt 6-6 b, 8 a och 9 §§, med undantag för barn som det skulle 
 medföra betydande organisatorisk eller ekonomiska svårigheter att ta emot för 
 den enskilda verksamheten. 
2. påtagliga negativa följder inte uppstår för motsvarande verksamhet i 
 kommunen, och 
3. avgifterna inte är oskäligt höga. (Skollagen 2 a kap 17 §) 
 
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska beslutet om 
godkännande upphävas. Om huvudmannen avser att fortsätta den ändrade eller 
flyttade verksamheten måste nytt godkännande sökas. (Skollagen 2a kap 13 §) 
Mot bakgrund av lagens ändringar och i kombination med att avtalet för Torlyckans 
förskola och fritidshem löper ut den 28 februari 2010 ansöker föreningen om 
godkännande från och med den 1 mars 2010. 
 
Torlyckans förskola/fritidshem ska bedrivas i enlighet med skollagen, läroplanerna 
(Lpfö 98 och Lpo 94), kommunens skolplan samt kommunens regler och 
tillämpningsföreskrifter.  
 
Bedömning av ansökan 
Läroplanerna för förskolan (Lpfö 98) och för fritidshemmet (Lpo 94) ligger till grund 
för Torlyckans ansökan, som bedöms svara mot de krav på god kvalité och säkerhet 
som ställs i skollagen samt de kvalitetskrav som barn- och ungdomsnämnden 
fastställt. (Skollagen 2a kap 13 §) 
 



   
  
  27 januari 2010  15 

 
 
 
forts § 6 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  ge personalkooperativet Torlyckan godkännande för att bedriva förskola och 
fritidshem samt 
 
att  bevilja bidrag till verksamheten from den 1 mars 2010. 
 
Beslutsförslag 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta enligt  
tjänstemannaförslaget. 

 
   Beslut 
   Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Barn- och ungdomsnämnden enligt  
   tjänstemannaförslaget. 
   _____________ 
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T Hall   2010.62 291 
A Eklund 
Akten 
 
 
   § 7 
   Nya lokaler för resursskola Fyrudden 
  

De lokaler som resursskolan Fyrudden finns etablerad i har sagts upp av hyresvärden, 
fastighetskontoret. Lokalen ligger i Vedebylund (stadsträdgården) och området ska 
exploateras och med anledning av detta måste hyresavtal med ersättningslokal för  
denna skola tecknas. 
 
Fyrudden har 10 platser och eleverna tillhör årskurserna 4-6. Det är en stor fördel 
om skolan kan etableras i anslutning till en grundskola med samma åldersgrupper. 
Då finns både möjlighet till samarbete, samt att samutnyttja till exempel slöjdsalar, 
idrottsytor och matsal. 
Av de lokaler som fastighetskontoret kunnat erbjuda är Ekebacken som ligger på  
AWA-vägen i Lyckeby det bästa alternativet. Både ur geografisk som ur ekonomisk 
synpunkt. Ekebacken har tidigare använts till förskoleklass och senast till fritidshem. 
Behoven av förändringar i lokalerna är minimala, dock krävs uppfräschning av vissa 
ytor. Nuvarande årshyra i Vedebylund är 104 155 kronor. 
 
I överenskommelse med fastighetsägaren har vi avdelat lokalen i Ekebacken, för att 
anpassa till behoven och minimera kostnaden och har därför fått en årshyra på  
197.000 kronor. Skillnaden per år blir då 92 845 kronor som är beaktad i lokal-
budgeten för 2010. Hyresavtalet löper enligt ordinarie principer för interna hyres- 
avtal i kommunen. 
 
Inga förändringar sker avseende övriga driftskostnader. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn-  och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  förhyra lokal Ekebacken i Lyckeby enligt ovan. 
 
Beslutsförslag 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta enligt  
tjänstemannaförslaget. 

 
   Beslut 
   Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Barn- och ungdomsnämnden enligt  
   tjänstemannaförslaget. 
   _____________ 
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B Karsvall   2009.290 042 
S Petersson 
Akten  
 
    
   § 8 
   Förslag om delegering gällande driftsbidrag till enskild verksamhet   

 
Den nya lagstiftningen som trädde i kraft den 1 januari 2010 gällande bidrag till 
enskild verksamhet innebär att beslut skall fattas, gällande driftsbidrag, till varje 
enskild huvudman.  
Varje beslut ska utformas så att det är överklagningsbart. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att   ge förvaltningschefen delegation att, inom antagen budget 2010, besluta om 
 fördelning av grundbidrag och tilläggsbelopp till varje enskild huvudman. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
________________ 
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   § 9 
   Delegationsärenden 
  
   Läsårstider 2010/2011 för Karlskrona kommuns  2010.51 608 
   grundskola inkl förskoleklass och särskola 
 
   Synpunkter på översiktsplan 2030 Karlskrona kommun 2009.261 212 
 
   Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som lednings- 2010.1 024 
   resurs 20% vid Sunnadals förskolor under tiden 
   1 januari till och med den 30 juni 2010. 
 
   Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som lednings- 2010.1 024 
   resurs 25% i Lyckeby skolområde under tiden  
   11 januari till och med den 30 juni 2010. 
 
   Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklings- 2010.1 024 
   ledare vid Rosenholms förskola under tiden 
   1 januari till och med den 31 mars 2010. 
 
   Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklings- 2010.1 024 
   ledare vid Havgårdens förskola under tiden  
   1 januari till och med den 31 december 2010. 
 
   Beslut om lönetillägg för uppdrag som utvecklings- 2010.1 024 
   ledare vid Nättrabyskolan under tiden 1 oktober 2009 
   till och med den 31 mars 2010. 
 
   Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som elev- 2010.1 024 
   assistent under tiden 1 januari till och med den 
   30 juni 2010. 
 
   Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som lednings- 2010.1 024 
   resurs i Lyckeby skolområde under tiden 1 januari 
   till och med den 23 juni 2010. 
 
   Beslut om lönetillägg för uppdrag som elevassistent 2010.1 024 
   vid Fridlevstad skola under tiden 1 januari till och med 
   den 31 juli 2010. 
 
   Beslut om lönetillägg för tjänstgöring som studie- och 2010.1 024 
   yrkesvägledare 50% vid Wämöskolan under tiden 
   19 december 2009 till och med den 23 juni 2010. 
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   forts § 9 
 
   Beviljad ledighet för pojke år 5 i Västra skolområdet –  
   Sunnadal under tiden 1-18 december 2009. 
 
   Beviljad ledighet för flicka år 2 i Västra skolområdet –  
   Sunnadal under tiden 1-18 december 2009. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 4 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 2 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 4 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 23 november 2009 
   till och med den 18 juni 2010. 
    
   Beslut om anpassad studiegång för flicka år 9 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 11 januari till och  
   med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för flicka år 9 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 11 januari till och  
   med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 11 januari till och  
   med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 11 januari till och  
   med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 7 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 10 november 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 3 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
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   forts § 9 
 
   Beslut om anpassad studiegång för flicka år 3 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 2 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för flicka år 1 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för flicka år 2 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för flicka år 3 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för flicka år 2 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för flicka år 3 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för flicka år 3 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 1 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 1 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 1 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
 
 



   
  
  27 januari 2010  21 
 
 
 
   forts § 9 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 7 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 7 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 6 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 5 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 5 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 5 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 5 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 5 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för flicka år 4 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för flicka år 4 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för flicka år 2 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
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   forts § 9 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 4 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 4 i Västra  
   skolområdet – Sunnadal under tiden 24 augusti 2009 
   till och med den 16 juni 2010. 
 
   Beviljad ledighet för flicka år 8 i Västra skolområdet - 
   Sunnadal under tiden 16 december 2009 till och med  
   den 22 januari 2010. 
 
   Beviljad ledighet för pojke år 9 i Jämjö skolområde 4162 
   under tiden 4-20 februari 2010. 
 
   Beviljad ledighet för flicka år 5 i Jämjöskolområde 3 
   under tiden 26 januari till och med den 10 februari 2010 
 
   Beslut 
   Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena. 
   Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
   ____________ 
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§ 10 
 Meddelanden 
 

 Kommunfullmäktige 2009.296 102 
  § 212 
  Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
 Kommunfullmäktige 2009.130 626 
  § 218 
  Svar på motion om sommarfritids 
 
 Kommunfullmäktige 2009.131 626 
  § 219 
  Svar på motion om att utveckla fritids- 
  verksamheten under skolloven  
 
 Kommunfullmäktige 2009.290 042 
  § 221 
  Budget 2010 och plan 2011-2012 
 
 Kommunfullmäktige 2008.346 042 
  § 223 
  Budgetuppföljning per den 30 september  
  2009 för kommunens samlade verksamheter 
 
 Kommunfullmäktige 2009.346 042 
  § 224 
  Ombudgetering 2009 
 
 Kommunfullmäktige 2009.293 420 
  § 226 
  Miljöbokslut 
  
 Kommunfullmäktige 2009.314 102 
  § 238 
  Kommunala val  
  
 Kommunfullmäktige 2008.346 042 
  § 243 
  Uppföljning per den 31 oktober 2009 
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 forts § 10 
 
 Kommunstyrelsen 2009.297 100 
  § 315 
  Genomförande av tjänstedirektivet 
 
 Kommunstyrelsen 2007.384 611 
  § 3 
  Projekteringstillstånd för förnyelse/ 
  ombyggnad av Vedebyskolan 
  
 Räddningstjänsten 2009.294 291 
 Östra Blekinge Tillsynsprotokoll Rosenfeldtskolan 
 
 Räddningstjänsten 2009.295 291 
 Östra Blekinge Tillsynsprotokoll Saltöskolan 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2008.159 214 
  Angående detaljplan för Torstäva 13:25,   
  Karlskrona kommun 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.277 214 
  Angående detaljplan för Västra Nättraby  10:3  
  ny förskola, Karlskrona kommun 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2009.278 214 
  Angående detaljplan för Hästkvarnen 7,   
  Trossö, Karlskrona kommun 
 
 Föräldrar för 3:an i Holmjö/ 2010.45 609 
 Jeanine Jonsson E-post till ordförande Jan-Olof Petersson  
  samt 2:e vice ordförande i barn- och   
  ungdomsnämnden från föräldrar till barn i 
  åk 3, Holmsjö samt svar från ordföranden. 
  
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen 
 tas till protokollet. 
 _______________ 
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 § 11 
 Kurser och konferenser 
 
-  Nyanlända – mottagen med värme eller mest besvär? 
  Torsdagen den 4 mars kl. 13.00-16.00 
  Gullberna Park, Kompetens Center 
  Anmälan senast 15 februari 
 
- Barnkonventionen 
  Tisdagen den 27 april kl. 17.30-19.30 
  Gullberna Park, Kompetens Center 
  Anmälan senast 16 april 
 
Anmälan till Eva Karlsson före respektive sista anmälningsdag. 
 ______________ 
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§ 12 
Övrigt 
 
1. Jeanette Petersson (S) frågar om övergången till Serviceförvaltningen för de 
  som arbetar i verksamheternas kök. 
  Förvaltningschef Bodil Karsvall svarar. 
 ______________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 24 februari 2010 
 

 § 13 Aktuell information 
- Personalärende   
- Hantering av tilläggsbelopp 
- Hantering av kvalitetshöjning fritidshem 
- Bokslut/årsredovisning 2009 

      
   § 14 Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden 
 
   § 15 Komplettering i reglementet för Barn- och ungdomsnämnden 
 
   § 16 Beslut att delegera uppdraget att svara Skolinspektionen i enskilt 
    elevärende 
 
   § 17 Årsredovisning 2009 - överföring av resultatet till 2010 års budget 
 
   § 18 Delegeringsärenden   
     
   § 19 Meddelanden 
 

  § 20 Kurser/konferenser 
 

  § 21 Övrigt 
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden 
 Onsdagen den 24 februari 2010 kl 08.30 – 11.10 
  
Beslutande  ordf Jan-Olof Petersson (FP)     
 1:e v ordf Johan Elofsson (M)      

 2:e v ordf Patrik Hansson (S)   
 Birgitta Gamelius (M) 
 Patrik Magnusson (M)    
 Pernilla Persson (C)      
 Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) 
 Roland Andréasson (S) 
 Lisbeth Bengtsson (S) 
 Bo Svensson (S)  
 Richard Jomshof (SD)  
 Åsa Gyberg-Karlsson (V)     

    
Tjänstgörande ersättare Åsa Thelning (FP) 
 Eva Henningsson (S) 
 Siv Holmberg (S)   
  
Ersättare Eva Ottosson (M) 
 Margareta Olin Mattson (C)  

 Helene Gustafsson (S) 
 Faraj Abu Iseifan (S) 
 Richard Lundqvist (S)  
 Ola Svensson (SD) 
  
Tjänstemän Bodil Karsvall, barn- och ungdomschef 
 Eva Karlsson, nämndsekreterare  
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Utses att justera  Roland Andréasson (S) 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen den 1 mars 2010   
 § 16 justerad den 24 februari 2010 
 
 
Justerade paragrafer §§ 13 - 21            
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
 Ordförande   ____________________________________ § 16 
 
 Justerare       ____________________________________ § 16 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Paragraf  16 från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 24 februari är omedelbart 
justerad. 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 24 februari 2010. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Protokollet från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 24 februari är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 1 mars 2010. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
 
 
 
 



   
  
  24 februari 2010  4 
 
 
 
   
 
  
 
 § 13    
 Aktuell information 

 
1. Personalärende 
  Ny controller 

Ewa Bellwaldius är ny controller på barn- och ungdomsförvaltningen. Ewa 
arbetade tidigare för utbildningsförvaltningen. 
Stefan Petersson arbetar nu på Tekniska förvaltningen, Vattenverket, som 
kundservicechef för VA/Renhållning. 

 
Rekrytering av verksamhetschef och rektorer 
Tjänsten som verksamhetschef för skola och fritidshem är nu ute på annons. 
 
Tre rektorer ska också rekryteras:  
- Trossö – rektor förskola, klart till hösten 2010 
- Spandelstorp – rektor grundskola, klart till hösten 2010  
- Jändel/Ramdala-Fågelmara – rektor grundskola, nuvarande rektor går i pension        
  april 2010. Kan bli aktuellt med en tillfällig lösning tills rekryteringen är klar. 

 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
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   forts § 13 
 
 
 

2.  Hantering av tilläggsbelopp 
   
  Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om hur handläggningen av   
  tilläggsbeloppet har hanterats.  
  Tilläggsbeloppet, BSB-potten, är till för barn med mer komplicerade, omfattande  
  och resurskrävande behov av stöd än vad som förväntas inrymmas i grund- 
  tilldelningen. Budgeten för 2010 är på 4 Mkr. 
  I november fick samtliga rektorer, både i kommunal och enskild verksamhet,  
  information om vad som gäller för att ansöka om tilläggsbelopp. 
   
  Kriterierna är:  
  - Funktionshinder 
  - Medicinska svårigheter 
  - Emotionella/sociala svårigheter 
 
  Gruppen som handlägger ansökningarna består av kvalitetschefen, psykologer  
  samt skolläkaren. 
 
  Första ansökningstillfället var i januari 2010. 
  74 ansökningar har inkommit, 18 flickor och 56 pojkar. 20 ansökningar har  
  beviljats, 
  7 flickor och 13 pojkar. 10 ansökningar gäller förskola och 10 ansökningar gäller 
  grundskola. Vanligaste kriterium är funktionshinder. 
  Totalt 1 880 041 kr har delats ut varav 11 % av summan gått till enskilda/fristående 
  huvudmän. 
  Besluten till enskilda/fristående huvudmän kan överklagas enligt förvaltningsbesvär. 
 
  Modersmäl 
  2,5 Mkr är avsatta i budgeten för modersmål. 
  En rektor är utsedd för att administrera och samordna detta.  
  Varje rektor har kvar sitt ansvar enligt läroplan och förordningar. 
  Modersmål ska erbjudas om det finns minst 5 elever inom samma språk och  
  lärare i aktuellt språk finns. 
 
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

    ________________ 
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    2009.290 042 
    forts § 13        

 
 
 
3.  Hantering av kvalitetshöjning fritidshem 

   
  Förvaltningschef Bodil Karsvall redogör för hanteringen av kvalitetshöjningen 
  på fritidshemmen 2010. 
 

Barn- och ungdomsnämnden har tagit beslut på att avsätta 1 mkr ur budget för 
2010 för att stärka kvalitén på fritidshemmen. 
Potten fördelas ut till de fem skolområdena och en del till de fristående 
fritidshemmen. 
Beräkningen är gjord på budgeterade platser över året ( 3012 dividerat med 
1 000 000= 332:-/plats) 
 
De tilldelade pengarna är en satsning för 2010 och ska användas till att stimulera 
fritidshemsverksamhet och stärka kvalitén. Exempel på aktiviteter är kompetens-
utveckling, studiebesök och olika projekt. 
Hur tilldelade pengar har använts ska redovisas under november månad 2010 till 
Barn- och ungdomsförvaltningen. Detta kommer sedan att avrapporteras till 
Barn- och ungdomsnämnden. 

 
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

  ________________ 
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    2008.233 042 
   forts § 13     
   
 
 

4.  Bokslut/årsredovisning 2009 
 
  Förvaltningschef Bodil Karsvall redogör för Barn- och ungdomsnämndens 
  bokslut/årsredovisning 2009. 

 
 Barn- och ungdomsnämnden har i årsredovisning 2009, daterad 8 februari 2010,  
 beskrivit viktiga händelser och insatser under året.  
 Här finns också text om personal, framtid, miljö och säkerhet, internkontrollplan 
 och ekonomiskt utfall. 
 
 Ekonomiskt utfall 
 Barn och Ungdomsnämnden har 2009 disponerat en nettobudget om 939,0 Mkr. 
 Bokslutet för 2009 visar en positiv avvikelse om knappt 0,3 % eller motsvarande  
 2,8 Mkr. Investeringsutrymmet har under året varit 9,0 Mkr av vilket 7,0 Mkr 
 har nyttjats. 

 
    Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde den  27 januari 2010, § 4,  
    delegerat åt nämndens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet avseende   
    bokslut för år 2009. 
 
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

  ________________ 
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   § 14 
   Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden 

 
Ärendet lyfts ut ur dagordningen. 

 _______________ 
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Kommunfullmäktige 2001.121 003 
Akten 
    
 
 
   § 15 
   Komplettering i reglementet för Barn- och ungdomsnämnden 

 
I arbetet med att revidera barn- och ungdomsnämndens delegationsplan har också 
Reglemente för barn- och ungdomsnämnden i Karlskrona kommun granskats.  
 
Det uppstår ibland tillfällen då nämnden ska representeras till exempel vid rättsliga 
förhandlingar och liknande. Reglementet saknar skrivning som anger vem som ska 
vara nämndens representant i sådana situationer. Med anledning av detta föreslår 
förvaltningen att följande tillägg i reglementet görs: 
”I de fall barn- och ungdomsnämnden ska representeras av en person är detta 
ordförandes uppdrag”  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta  
 
att   tillägget ”I de fall barn- och ungdomsnämnden ska representeras av en person är 
 detta ordförandes uppdrag” införs i Reglemente för barn- och ungdomsnämnden 
 i  Karlskrona kommun. 
 
Beslut  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.    
______________  
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Skolinspektionen  2010.50S 606 
A Eklund    
Akten 
   
 
   § 16 
   Beslut att delegera uppdraget att svara Skolinspektionen i enskilt elevärende 
 

Med anledning av en begäran från Skolinspektionen med dnr: 41-2010:221, om 
yttrande i enskilt elevärende föreslås att Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt 
nedan med omedelbar justering. 
 
I nuläget saknas delegation till tjänsteman när myndighet så begär.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  ge delegation till förvaltningschefen att lämna yttrande i detta ärende gällande 
enskild elev. 

 
 Beslutsförslag 

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta i enlighet med 
tjänstemannaförslaget. 

 
 Beslut 
   Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.  

__________________ 
 
Paragrafen justeras omedelbart.
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Kommunstyrelsen 2008.233 042 
E Bellwaldius 
Akten 
 
   
   § 17 
   Årsredovisning 2009 - överföring av resultatet till 2010 års budget 
 
   Barn- och ungdomsnämndens verksamhet (totalt) uppvisade en positiv avvikelse  
   från budget inkl tilläggsbudget år 2009. Resultatet per den 31 december 2009 uppgick 
   till + 2,8 mkr. Barn- och ungdomsnämnden har tagit beslut om årsredovisningens  
   godkännande, men beslut om resultatreglering har inte tagits. 
 
   Barn- och ungdomsnämnden har reglering av över- och underskott internt inom 
   förvaltningen. Detta som ett viktigt incitament för att uppnå en god ekonomisk  
   hushållning i ett långsiktigt perspektiv. Det är viktigt för trovärdigheten mot 
   områdena att detta kan verkställas. Där av yrkas på att överskottet skall föras över  
   som en resultatreglering på 2010 års budget. 
 
   Tjänstemannaförslag 
   Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
   att  hos Kommunstyrelsen begära att nämndens positiva resultat om 2,8 mkr överförs 
    som en resultatreglering på 2010 års budget. 
 
   Beslut 
   Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
   ______________
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   § 18 
   Delegationsärenden 
  
   Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
   AU-beslut § 10 Bokslut/årsredovisning 2009 2008.233 042 
 
   Beviljad ledighet för pojke i år 4 i Västra skolområdet, 
   Nättraby, under tiden 9 februari till och med den  
   10 mars 2010. 
 
   Beviljade ledighet för pojke i förskoleklass i Västra 
   skolområdet, Nättraby, under tiden 10–26 mars 2010.   
 
   Beviljade ledighet för flicka i år 2 i Västra skolområdet,  
   Nättraby, under tiden 10–26 mars 2010.    
    
   Beviljad ledighet för pojke i år 1 i Västra skolområdet, 
   Nättraby, under tiden 5–19 mars 2010. 
 
   Beviljad ledighet för pojke i år 2 i Västra skolområdet,  
   Nättraby, under tiden 9–26 mars 2010. 
 
   Beviljad ledighet för pojke i år 9 i Västra skolområdet, 
   Nättraby, under tiden 5-19 mars 2010. 
 
   Beviljad ledighet för flicka i år 7 i Västra skolområdet, 
   Nättraby, under tiden 4–10 mars 2010. 
 
   Beviljad ledighet för pojke i år 1 i Lyckeby skolområde 
   under tiden 5-12 februari 2010. 
 
   Beviljad ledighet för pojke i år 1 i Lyckeby skolområde 
   under tiden 15-19 februari 2010. 
 
   Beviljad ledighet för flicka i år 3 i Lyckeby skolområde 
   under tiden 5 februari 2010. 
 
   Beviljad ledighet för pojke i år 1 i Lyckeby skolområde 
   under tiden 8-12 februari 2010. 
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   Beviljad ledighet för flicka i år 4 i Jämjö skolområde 
   under tiden 15-19 mars 2010. 
 
   Beviljad ledighet för pojke i år 4 i Rödeby skolområde 2009.5110 606 
   under tiden 19 november – 4 december 2009. 
 
   Beslut om anpassad studiegång  och placering i  2009.5112 606 
   särskild undervisningsgrupp för flicka i år 8 i  
   Rödeby skolområde från och med den 10 november 
   och resterande av höstterminen 2009. 
 
   Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp för 2009.5113 606 
   flicka i år 8 i Rödeby skolområde från och med  
   den 5 november och resterande av höstterminen 2009. 
 
   Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp för 2009.5116 606 
   flicka i år 8 i Rödeby skolområde från och med  
   den 10 november och resterande av höstterminen 2009. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 i 2009.5119 606 
   Rödeby skolområde från och med den 16 november  
   och resterande av höstterminen 2009. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 9 i 
   Jämjö skolområde från och med den 28 januari 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke i år 7 i 
   Jämjö skolområde från och med den 28 januari 2010. 
 
   Inskrivning av pojke i särskolan från och med den 2010.4  
   25 januari 2010. 
 
   Inskrivning av pojke i särskolan från och med den  2010.6 
   1 februari 2010. 
 
   Beslut 
   Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena. 
   Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
   ____________ 
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§ 19 
 Meddelanden 

  
  Kommunfullmäktige 2008.346 042 
  § 8 
  Uppföljning per den 30 november 2009 
 
 Kommunfullmäktige 2010.71 880 
  § 13 
  Investering i arbetsmiljöåtgärder vid 
  Stadsbiblioteket 
 
 Kommunstyrelsen 2010.95 041 
  § 37 
  Prishöjning försäljning måltider inom 
  Konstenhetens verksamhetsområde från  
  och med den 1 mars 2010 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2010.48 214 
  Angående detaljplan för Skantze 7,   
  Ronnebygatan 3, Karlskrona kommun 
 
 Förvaltningsrätten i Växjö 2008.233 042 
  Anmodan angående laglighetsprövning   
  enligt kommunallagen/resurstilldelning till 
  fristående skolor för 2009 
 
 Länsstyrelsen Blekinge län 2009.113 046 
  Beslut angående beviljat statsbidrag till 
  ”Triaden” för perioden 2009-08 – 2010-07. 
  
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen 
 tas till protokollet. 
 _______________ 
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 § 20 
 Kurser och konferenser 
 
- Barnkonventionen 
  Tisdagen den 27 april kl. 17.30-19.30 
  Gullberna Park, Kompetens Center 
  Anmälan senast 16 april 
  Kostnad: 295 kronor 
  Anmälan till Eva Karlsson före den 15 april. 
 
   Anmälda i dagsläget är: 
   Eva-Brit Dahlström 
   Åsa Gyberg Karlsson 
    Jeanette Pettersson 
   Margareta Olin Mattsson 
 
-  Diskriminerad, trakasserad eller kränkt i skolan – högsta ledningens ansvar 
  En konferens om arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan. 
  Plats:  Alvesta 
  Datum: 14 april. 
  Kostnad: Kostnadsfritt 
  Anmälan till Eva Karlsson före den 30 mars. 
 
  Anmälda i dagsläget är: 
  Patrik Hansson 
  Patrik Magnusson 
  Siv Holmberg 
  Eva Henningsson 
  Margareta Olin Mattsson 
  Roland Andreasson 
 
 
Åsa Gyberg Karlsson (V) informerar om att Skolriksdagen 2011 kommer att 
handla om En skola i tiden och är förlagd den 28-29 mars 2011. 
Johan Elofsson (M) påpekar att det är bra om nämnden är representerad på 
 nästa års Skolriksdag. 
 
Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om att det i maj kommer att bli  
information för nämnden angående den nya skollagen. 
 ______________ 
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§ 21 
Övrigt 
 
Personalfrågor 
 Siv Holmberg (S) ställer frågor om personalpoolens anställningsvillkor, hur  
 förvaltningen tar hand om ”2-åringar” samt pedagogiska måltider. 
 
 Förvaltningschefen Bodil Karsvall svarar.  
 
Delegationsärenden 
Johan Elofsson (M) föreslår att nämndens ledamöter får en genomgång/utbildning 
 angående delegation samt att man kan diskutera i tvärgrupper.        
 ______________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 31 mars 2010 
 

 § 22 Aktuell information 
- Kvalitetsredovisning 
- Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden, genomgång 
- Skolhälsovårdens ansvar på området barns- och ungdomars psykiska 
    hälsa – nationell tillsyn 

      
   § 23 Särskolan i Barn- och ungdomsnämnden 2010 
 
   § 24 Skolpliktsärende - sekretess 
 
   § 25 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning – februari 2010 
 
   § 26 Ombyggnad av Sturkö skola 
 
   § 27 Tillsättning av rektorstjänst, Trossö skolområde 
 
   § 28 Hyra förskolelokaler – Stora Vörta 
 
   § 29 Delegeringsärenden   
     
   § 30 Meddelanden 
 

  § 31 Kurser/konferenser 
 

  § 32 Övrigt 
 

  
 

 



   
  
  31 mars 2010  2 

 
 
 

 
 
 
 
 
Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden 
 Onsdagen den 31 mars 2010 kl 08.30 – 14.35 
 Ajournering för lunch och gruppmöte kl. 11.45-13.45 
  
Beslutande  ordf Jan-Olof Petersson (FP)     
 1:e v ordf Johan Elofsson (M)      

 2:e v ordf Patrik Hansson (S)   
 Birgitta Gamelius (M) 
 Anna Ekström (FP)     fr o m kl. 09.20, § 23 

 Pernilla Persson (C)      
 Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) 
 Jeanette Pettersson (S) 
 Eva-Britt Dahlström (S) 
 Roland Andréasson (S) 
 Lisbeth Bengtsson (S) 
 Bo Svensson (S)  
 Richard Jomshof (SD)  t o m kl. 11.45, föredragningen 

     
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (M) 
 Åsa Thelning (FP)  t o m kl. 10.00 § 22 

 Eva Henningsson (S) 
 Ola Svensson (SD) fr o m kl. 13.45, beslutssammanträdet   
  
Ersättare Emina Cejvan (M)  t o m kl. 12.15 föredragning och gruppmöte 

 Åsa Thelning (FP)  fr o m kl. 10.00 § 23 

 Margareta Olin Mattson (C) 
 Siv Holmberg (S)  

 Helene Gustafsson (S) 
 Faraj Abu Iseifan (S) 
 Richard Lundqvist (S)  
 Ola Svensson (SD)  t o m kl. 11.45, föredragningen 

  
Tjänstemän Bodil Karsvall, barn- och ungdomschef 
 Anja Eklund, kvalitetschef § 22-23 

 Solvig Ohlsson, verksamhetschef, förskola § 22-23 samt  § 26-32 

 Gunilla Ingestad, kvalitetssamordnare § 22-24 

 Eva Karlsson, nämndsekreterare  
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Utses att justera  Jeanette Pettersson (S) 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen den 7 april 2010   
  
 
Justerade paragrafer §§ 22-32            
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
  
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Protokollet från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 31 mars är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 7 april 2010. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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A Eklund    2010.126 619 
Rektorerna 
Rapport 
Akten 
 
 § 22    
 Aktuell information 

 
1. Kvalitetsredovisning 2009 

Kvalitetschef Anja Eklund presenterar kvalitetsredovisningen för kalenderåret 
2009. 
I redovisningen beskrivs bland annat verksamhetens mål och hur förvaltningen  
arbetar med olika metoder för att få godkända resultat i verksamhetens olika 
delar. Vidare presenteras förbättrings- och utvecklingsarbete, kartläggning 
och uppföljning av barns/elevers kunskap, barn- och elevhälsa med mera.   

 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
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2.  Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden - genomgång 
   
  Kommunjurist Maria Thuresson informerar vad det innebär med att delegera 
  beslutanderätten i en nämnd. Maria delger nämnden bland annat om delegerings- 
  reglerna – bakgrund och syfte, delegater, ärenden som inte får delegeras samt  
  anmälan av delegationsbeslut. 
 
  Reviderad delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden kommer upp 
  till beslut på aprilsammanträdet.  
 
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

    ________________ 
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Socialstyrelsen  2010.99 106 
A Eklund   forts § 22        
Akten 

 
 
3.  Skolhälsovårdens ansvar på området barns- och ungdomars psykiska 
  hälsa – nationell tillsyn 

   
Kvalitetschef Anja Eklund informerar om Socialstyrelsens nationella tillsyn. 
Enligt beslut i anslutning till tillsynen ska Karlskrona kommun ge ett tydligt 
uppdrag till skolhälsovården i kommunens skolor. Det ska särskilt framgå vilket 
ansvar skolhälsovården har på området barns och ungdomars psykiska hälsa. 
 
Åtgärd som vidtas: 
- inrätta en särskild flik i Skolhälsovårdens metodbok med särskild information 
enligt beslutet. 
Verksamhetsansvarig för skolhälsovården, kvalitetschef A Eklund. 

 
  Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 

  ________________ 
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A Eklund  2010.127 617   
Akten   
         
 
    
   § 23 
   Särskolan i Barn- och ungdomsförvaltningen 2010 
 
   Ärendet kompletteras, efter önskemål från arbetsutskottet, med Skolverkets broschyr, 
   Särskolan – en skolform för mitt barn? samt timplanen för grundsärskolan. 

 
 Avsiktsförklaring 

• Tillhörighet till skolor med jämnåriga 
• Kunna samordna ledningen för grundsärskola/träningsskola med närliggande  

  grundskola 
• Kvalitetssäkringssystem för individintegrerade elevers rätt och behov 
• Mer samarbete mellan grundskola, grundsärskola och träningsskola 

 
 Strävar mot 

• Individuella lösningar 
• Samlad kompetens 
• Kunskapsutveckling 
• Sammanhang 
• Utmaningar 
• Identitet/självbild 

 
 Organisation 
 Elever som tillhör grundsärskolan finns vid: 
 Lyckåskolan, Solbackaskolan, Spandelstorpskolan, Rosenfeldtskolan, Arenaskolan  

samt nio elever som är individintegrerade i hemskola. 
Vid årets början har knappt 30 barn fritidshemsplacering, antingen vid sin skola eller 
på fritidshem vid hemorten. 
 
Rektor för Solbacka - Lyckåskolorna har tillsvidare inskrivningsrätten i avvaktan på 
att tjänst som samordnare för särskolan tillsätts.  
En övergripande administration för bland annat diarier och uppföljning finns, med 
placering i Enheten för stöd och utveckling. 
Förvaltningens stödteam arbetar och tar emot uppdrag gällande särskolefrågor, på 
samma sätt som för övriga verksamheter.  

 
 Framtida behov och ambitioner 

• Av både pedagogiska och sociala skäl bör de äldre eleverna i grundsärskolan ges 
möjlighet till skolgång vid en eller flera skolenheter med jämnåriga. Av 
geografiska skäl och med hänsyn till kommunikationer bör enheten/enheterna 
ligga i centralort. Detta ska utredas under 2010. I dagsläget finns 36 elever i 
särskolan tillhörande åk 7-10. 
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• Med den organisation och de förutsättningar som råder, ser möjligheterna att ta 
 emot träningsskolans elever olika ut. Spandelstorpsskolan och Solbackaskolan 
 finns i dagsläget när omfattande behov av fysiskt anpassad miljö krävs. 
 
• För att organisationens olika delar ska ges stöd och möjligheter till att skapa 

utbildningsmiljöer som passar för olika elevers behov behövs en samordnare för 
särskolefrågor. Uppdraget är 2010 beräknat till 50%  och ska tillsättas snarast 
dock senast den 1 augusti 2010.  

   När samordnaruppdraget är bemannat kommer beskrivning av utrednings-   
   rutiner  att presenteras.  

 
  Arbetsuppgifter för en samordnare består i två tydliga delar. 

Myndighetsutövning 
Utredning och inskrivning, introduktionssamtal med föräldrar och 
uppföljningsbesök för nyplacerade elever 
Stöd 
Ansvara för nätverk för rektorer med särskola i sitt uppdrag, där erfarenheter och 
aktuella frågor av pedagogisk karaktär tas upp. Stödja enskilda rektorer i 
särskolefrågor. I samråd med berörda rektorer stödja med utbildningsprogram 
för grundskolans personal. Stöd till skolskjutsansvarig vid behov. 

 
• Utöka stödfunktioner 

Inom Barn och ungdomsförvaltningens stödteam finns kompetenser som  
ska utgöra stöd till personal i förskolor, grundskolor och särskolor. 
I nuvarande bemanning finns psykologer, logoped, hörsellärare samt 
specialpedagog med särskild inriktning på läs och skrivutveckling. 
2010 ska detta team utökas med en tjänst ”Kommunikationspedagog”, 
med inriktning mot kommunikationshinder och tal - och språksvårigheter. 
Befattningshavaren ska inneha handlingsberedskap och kompetens för att i 
samverkan/samarbete med kollegor och annan personal utveckla verksamheten 
för att kunna fungera som resurs i arbetet med barn, ungdomar. Arbeta med stöd 
och handledning till personal om hur elever kan ges olika metoder och 
hjälpmedel för kommunikation vid språkliga hinder.  
Uppdraget innefattar information, vägledning och utbildning i alternativa 
metoder för språkutveckling och funktionsstörning, alternativ och 
kompletterande kommunikation. 
 

• Uppföljningssystem:  
Varje skolområde ansvarar för den ekonomiska uppföljningen och för att enligt 
styrdokumenten följa varje elevs utveckling.  
En övergripande uppföljning kommer via central administrativ befattning för 
särskolan att ske avseende  
- elevvolymer i grundsärskola resp. träningsskola 
- kostnadsutveckling  
- fritidshemsplaceringar 
- inkluderade elever 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår arbetsutskottet föreslå Barn- och 
ungdomsnämnden besluta 
 
1. att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att under 2010 återkomma 
 med förslag till en eller flera skolenheter med integrerade särskoleklasser 
 för åk 7-9. 
 
2. att senast den 1 augusti 2010 tillsätta 0,50 tjänst som samordnare för   
  särskolan. 
 
Yrkanden 
Johan Elofsson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget, Patrik Hansson (S) 
yrkar avslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons avslagsyrkande och Johan 
Elofssons bifall till tjänstemannaförslaget och finner tjänstemannaförslaget som  
antaget. 
 
Votering 
Votering begärs. Nämnden godkänner följande voteringsproposition: 
Den som bifaller Johan Elofssons bifallsyrkande röstar ja och den som bifaller  
Patrik Hanssons avslag röstar nej. 
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta Gamelius 
(M), Anna Ekström (FP), Pernilla Persson (C), Thomas Brindefalk-Knutsson (KD), 
Eva Ottosson (M) samt Ola Svensson (SD). 
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström 
(S), Roland Andréasson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Bo Svensson (S) samt  
Eva Henningsson (S). 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 7 nej-röster att bifalla 
Johan Elofssons bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
1. att ge Barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att under 2010 återkomma 
 med förslag till en eller flera skolenheter med integrerade särskoleklasser 
 för åk 7-9. 
 
2. att senast den 1 augusti 2010 tillsätta 0,50 tjänst som samordnare för   
  särskolan. 

 _______________ 
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Vårdnadshavare  2009.298S 606 
Polisen    
G Ingestad 
Akten 
    
   § 24 
   Skolpliktsärende  - sekretess 

 
Kvalitetssamordnare Gunilla Ingestad  redogör för ärendet. 
 
Beslutsförslag 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 
 
att besluta enligt tjänstemannaförslaget 
 
Beslut  
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.    
______________  
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Kommunstyrelsen 2009.290 042 
E Bellwaldius    
Akten 
   
 
   § 25 
   Ekonomi- och verksamhetsuppföljning – februari 2010 
    

Controller Ewa Bellwaldius redogör för ärendet. 
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per 
28 februari 2010. 

Nettoanslag 
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 939 Mkr före växling 
av gymnasiesärskolan och särvux. 
 
Ekonomiskt utfall 
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per februari månad kan inte 
redovisas med hänvisning till att enheternas internbudgetar inte är färdigställda. 
Överförandet av kosten till serviceförvaltningen har märkbart försvårat 
budgetarbetet. Så sent som den 23 februari togs ett gemensamt beslut om vilken 
prissättning som ska gälla för köp av måltider från serviceförvaltningens kök.  
 
Prognos 
Prognostiserat utfall per 2010-12-31 beräknas till +- 0 mkr. Många av enheterna har 
ekonomiska svårigheter och arbete pågår med att genomlysa verksamheten och hitta 
tänkbara besparingar. Eventuella konsekvensbeskrivningar skall lämnas in under 
mars månad. 
 
Kommentarer till avvikelse 
Den sena handläggningen av 2010-års budget tillsammans med de interna sparkrav 
som respektive enhet haft att hantera har inneburit att 2010 års budget inte till fullo är 
hanterat i ekonomisystemet vilket i sin tur innebär att det är omöjligt att göra en 
uppföljning per siste februari. Förvaltningen har i samråd med berörda rektorer gjort 
en bedömning utifrån vad som framkommit i samband med internbudgetarbetet inför 
2010 samt analys av bokslutet för år 2009 och utifrån detta gjort en bedömning av 
utfallet per 2010-12-31. 
 
Investeringsredovisning 
Redovisning lämnas separat och på gemensamt dokument för samtliga förvaltningar. 
 
Måluppfyllelserapportering 
I budgeten för 2010 finns följande verksamhetsmål för barn- och ungdomsnämndens 
verksamhet: 
 
• Alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader 
från ansökningsdatum.  
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Målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats 
sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum klarar nämnden av att hålla 
vid avstämningstidpunkten 28 februari. Kösituationen kommer under våren att vara 
mycket ansträngd och förvaltningen placerar fler barn än brukligt. Detta kan göras 
eftersom förvaltningen ser att trycket kommer att utjämnas till hösten då det frigörs 
platser. Det föreligger en puckel i mars-maj då många nya är i behov av plats. 
 
• Andel elever i årskurs 9, som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall 
öka och uppgå till minst genomsnittet i gruppen större städer. För 2010 är målet 94 
%. Långsiktiga målet skall vara 100 %. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen kan ännu inte redovisa något utfall för 
höstterminen 2009. Detta  eftersom tillgång till utfallet för de fristående skolornas 
elever saknas.  
 
Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalsidan. 
 
Föregående budgetuppföljning 
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott godkände den 11 februari 2010 upprättad 
årsredovisning utvisande ett resultat för 2009 om + 2,8 mkr. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  godkänna budgetuppföljningsrapport per den 28 februari  2010 och att 
 överlämna densamma till kommunstyrelsen. 
 
Beslut 

   Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
__________________ 
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    2010.128 291  
       
 
 
 
   § 26 
   Ombyggnad av Sturkö skola 
 
   Ärendet lyfts ur dagordningen. 
   ______________
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Berörd rektor  2010.66 023 
S Ohlsson 
Personal 
Akten 
 
   § 27 
   Tillsättning av rektorstjänst – Trossö skolområde 
 

Tjänsten som rektor för förskoleverksamheter på Trossö har varit utannonserad 
eftersom tidigare innehavare sagt upp sig och flyttat till annan kommun. 
Annonseringen har skett både lokalt och externt. 
 
Tjänsten innebär ansvar för Trossös pedagogiska omsorg, öppen förskola, 
Torgbackens-, Sjöstiernas- och Aspö förskolor samt samordningsansvar för 
förskolorna på Trossö vilket också innebär arbetsledarskap för områdets 
barnomsorgsassistent. 
 
Ansökningstiden gick ut den 26 februari 2010. 
Sexton ansökningar har inkommit.  
Intervjuer av fem kandidater har genomförts. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningens förslag är att tillsätta tjänsten med Kerstin Ibstedt 
Henningsson. Kerstin har arbetat som föreståndare/rektor i Karlskrona kommun 
sedan januari 1986. Hon vikarierar på aktuell tjänst sedan augusti 2009 och är 
tjänstledning från sin tjänst som 50 % chef för barn- och ungdomsförvaltningens 
bemanningsteam samt 50% rektor för förskola/skola på Tullen. 
Kerstins erfarenhet och kompetens gör att förvaltningens bedömning är att Kerstin är 
den sökande som bör erbjudas tjänsten. 
Samråd har skett med berörda fackliga organisationer. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  tillsätta Kerstin Ibstedt Henningsson på tjänsten som 100%  rektor för 
 förskola Trossö skolområde. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsförvaltningen beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
__________________________ 
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Tekniska nämnden 2010.129 290 
Kommunstyrelsen 
S Ohlsson 
Akten 
 
   § 28 
   Hyra förskolelokaler – Stora Vörta 
 

Bakgrund 
Behovet av ytterligare förskoleplatser i Nättraby är känt sedan länge. Den stora 
expansionen av bostäder i området har inneburit att antalet barn i förskole- och 
skolåldern kraftigt har ökat. 
Det finns också önskemål om förskoleplaceringar i Nättraby från familjer som tillhör 
Ronneby kommun. 

 
Det finns idag 57 oplacerade barn som söker förskoleplats i Nättraby fram till 
årsskiftet 2010/2011 samt en omplaceringskö på 58 barn som vill till området från 
andra områden i kommunen. Dessutom finns 15 barn i en omplaceringskö mellan de 
olika enheterna i Nättraby där merparten söker från pedagogisk omsorg till förskola. 
(Hösten 2010 flyttar ca 100 barn till fritidshem) 
 
Förslag 
Detaljplaner för att möjliggöra en utökning av förskoleplatser i Nättraby har tidigare 
saknats men i maj 2009 antogs detaljplanen för Stora Vörta 1:72 som innehåller 
villatomter men också en förskoletomt. 
AB Mulen vill förvärva tomten, som nu ägs av en privatperson, och där bygga en 
förskola för fyra avdelningar som sedan hyrs ut.  
 
Hyresvillkor 
Årshyran för förskolan på 710 m2 beräknas, inkl samtliga fastighetskostnader (exkl 
städ), till 1 993 538 kronor per år. Varav hyran för köket beräknas till 486 451 kronor 
per år. Hyreskontrakt skrivs på 15 år. 
Förskolan kan stå färdig ca 10 månader efter det att kontrakt tecknats med 
fastighetsägaren. 
Sannolikt kommer denna etablering att innebära att någon annan förskolelokal i 
något annat område i kommunen kommer att kunna lämnas. I dagsläget är det dock 
osäkert vilken lokal och därmed också vilken minskad lokalkostnad som kan 
delfinansiera denna nya hyreskostnad.  
 
Verksamhetsdrift 
Fyra förskoleavdelningar med 19 platser per avdelning innebär en driftskostnad,  
exkl lokalkostnader,  på ca 6 000 000 kr per år. 
Delar av driftskostnaderna för verksamheten kommer att kunna flyttas från andra 
verksamheter i andra kommundelar men det svårt att säga i vilken omfattning detta 
blir. I dagsläget är vår bedömning att hälften av kostnaden kommer att finansieras 
genom omfördelning av befintliga driftsmedel för verksamheten. Resterande del 
prognostiserar vi som volymökning 2011. 
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forts § 28 
 
Det totala behovet av driftsmedel beräknas att till största del kunna rymmas inom den 
ram för förskoleutbyggnad som finns i budget för 2010 och 2011.  
 
Inventariemedel 
För nystart av dessa avdelningar krävs medel för inventarier med 450 000 kronor för 
förskoleverksamheten samt 150 000 kronor för köksinventarier. 
 
Förändring av pedagogisk omsorg 
I samband med föreslagna etablering av en ny förskola ser barn- och 
ungdomsförvaltningen en möjlighet att lämna delar av den lokal som idag förhyrs 
från privat fastighetsägare på Åvägen i Nättraby. Årshyra 108 692 kronor. I denna 
lokal bedrivs pedagogisk omsorg fem dagar i veckan. Aktuell lokal fyller inte alla 
myndighetskrav bland annat avseende tillgänglighet. 
 
Eftersom två dagbarnvårdare slutade sista februari så finns det idag endast fyra 
dagbarnvårdare kvar i denna verksamhet. På de två vakanta dagbarnvårdartjänsterna 
arbetar idag två vikarierande  barnskötare. Den förskollärare som idag finns knuten 
till verksamheten för att bedriva allmän förskola slutar också till sommaren så även 
denna tjänst blir vakant. 
 
Kvarvarande pedagogiska omsorg kan i samband med detta omvandlas till en 
förskoleavdelning. De fyra kvarvarande dagbarnvårdarna kommer, vid en sådan 
förändring, att erbjudas barnskötartjänster. Dessa tjänster finns alltså antingen i den 
”nya förskoleavdelningen” på Åvägen eller i annan förskola i Nättraby. 
Förändringen innebär att vi kan lämna en lokal som har vissa brister och vi kan möta 
föräldrarnas önskemål om fler förskoleplatser i Nättraby. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1. att  hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
  teckna hyreskontrakt enligt ovan 
 
samt för egen del besluta 
 
2. att  etablera fyra nya förskoleavdelningar enligt förslag  
 
3. att hos kommunstyrelsen begära medel för inventarier enlig förslag 
 
4. att  förändra den pedagogiska omsorgen till förskola enligt förslag 
 
Yrkanden 
Patrik Hansson (S) yrkar avslag på att-sats 1, bifall till att-satserna 2-4. 
Patrik Hansson yrkar på att Karlskrona kommun förvärvar fastigheten 
istället för att teckna hyreskontrakt. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på att-sats 1, Patrik Hanssons (S) avslagsyrkande mot 
bifall och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att bifalla tjänstemanna- 
förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således: 
 
1. att  hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
  teckna hyreskontrakt enligt ovan 
 
samt för egen del besluta 
 
2. att  etablera fyra nya förskoleavdelningar enligt förslag  
 
3. att hos kommunstyrelsen begära medel för inventarier enlig förslag 
 
4. att  förändra den pedagogiska omsorgen till förskola enligt förslag 
____________________ 
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   § 29 
   Delegationsärenden 
  
   Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
   Attestlistor för Barn- och ungdomsförvaltningen 2010.117 002 
 
   Rättegångsfullmakt 2009.229 029 
 
   Beviljad ledighet för pojke år 7 i Rosenholmskolan BUN2 2010.56 606 
   under tiden 23 mars till och med den 21 april 2010 
 
   Inskrivning av elev i särskola den 1 mars 2010-04-01 2010.9 
 
   Beviljad ledighet för flicka år 7 i Västra skolområdet 
   under tiden 26 maj till och med den 16 juni 2010  
 
   Anpassad studiegång för pojke år 6 i Västra skolområdet 
   under tiden 17 februari till och med den 16 juni 2010  
 
   Anpassad studiegång för flicka år 2 i Västra skolområdet 
   under tiden 24 augusti 2009 till och med den 16 juni 2010  
 
   Anpassad studiegång för flicka år 2 i Västra skolområdet 
   under tiden 24 augusti 2009 till och med den 16 juni 2010  
 
   Anpassad studiegång för pojke år 3 i Västra skolområdet 
   under tiden 24 augusti 2009 till och med den 16 juni 2010  
 
   Anpassad studiegång för pojke år 3 i Västra skolområdet 
   under tiden 24 augusti 2009 till och med den 16 juni 2010  
 
   Anpassad studiegång för pojke år 2 i Västra skolområdet 
   under tiden 24 augusti 2009 till och med den 16 juni 2010  
 
   Anpassad studiegång för flicka år 3 i Västra skolområdet 
   under tiden 24 augusti 2009 till och med den 16 juni 2010  
 
   Beslut om fritidshemsplacering på grund av särskilda behov BUN1 2010.15 
   under tiden 8 februari till och med den 15 juni 2010  
 
   Beviljad ledighet för elev Trossö skolområde under tiden  BUN 2010.16 
   4-18 december 2009  
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   Beviljad ledighet för pojke år 4 i Jämjö skolområde under  
   tiden 12-27 april 2010  
 
   Beviljad ledighet för pojke år 5 i Rödeby skolområde under  
   tiden 10-26 mars 2010  
 
   Beviljad ledighet för pojke år 6 i Rödeby skolområde den 
   26 mars 2010 (dag 11) 
 
   Beviljad ledighet för flicka år 7 i Rödeby skolområde under  
   tiden 10-26 mars 2010  
  
   Beviljad ledighet för pojke år 4 i Jämjö skolområde under  
   tiden 6-9 april 2010  
 
   Beviljad ledighet för flicka år 1 i Nättraby skolområde under  
   tiden 5-26 maj 2010  
 
   Beviljad ledighet för pojke år 1 i Nättraby skolområde under  
   tiden 3-12 maj 2010  
 
   Beviljad ledighet för pojke år 3 i Nättraby skolområde under  
   tiden 3-12 maj 2010  
    
   Beslut 
   Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena. 
   Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
   ____________ 
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§ 30 
 Meddelanden 

  
 Kommunstyrelsen 2009.232 290 
  § 62 
  Investeringstillstånd för utökade förskole- 
  lokaler på Verkö 
 
 Tekniska nämnden 2009.232 290 
  § 8 
  Investeringstillstånd för utökade förskole- 
  lokaler på Verkö 
 
 Förvaltningsrätten i Växjö 2008.233 042 
  Föreläggande angående laglighetsprövning 
  enligt kommunallagen/resurstilldelning till 
  fristående skolor 2009 
 
 Skolverket 2010.107 609 
  Statsbidrag till sommarskola 2010 
 
 Landstinget Blekinge 2010.109 620 
  Beslut om att tilldela ”Seniorer i skolan” 
  Landstinget Blekinges miljö- och folkhälso- 
  pris 2010 
 
 Till samhällsbyggnadsförvaltningen 2010.104 214 
  Yttrande angående detaljplan för Karlskrona 
  6:14, stadsträdgården, Vedeby 
 
 Barn- och elevombudet 2009.114S 606 
  Beslut gällande anmälan enligt lagen   
  (2006:67) om förbud mot diskriminering  och annan 
  kränkande behandling av barn och elever 
 
 Skolinspektionen 2009.210 619 
  Kvalitetsgranskning av Sunnadalskolan i 
  Karlskrona kommun avseende under-  
  visningen i fysik i grundskolan  
  
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen 
 tas till protokollet. 
 _______________ 
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 § 31 
 Kurser och konferenser 
 
- Barnkonventionen 
  Tid: Tisdagen den 27 april kl. 17.30-19.30 
  Plats: Gullberna Park, Kompetens Center 
  Anmälan senast 16 april 
  Kostnad: 295 kronor 
  Anmälan till Eva Karlsson före den 15 april. 
 
   Anmälda i dagsläget är: 
   Eva-Brit Dahlström (S) 
   Åsa Gyberg Karlsson (V) 
    Jeanette Pettersson (S) 
   Margareta Olin Mattsson (C)  
 
-  Diskriminerad, trakasserad eller kränkt i skolan – högsta ledningens ansvar 
  En konferens om arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan. 
  Tid: 14 april. Plats:  Alvesta 
 
  Anmälda: 
  Patrik Hansson (S) 
  Patrik Magnusson (M) 
  Eva-Britt Dahlström (S) 
  Eva Henningsson (S) 
  Margareta Olin Mattsson (C) 
  Roland Andreasson (S) 
   
- Konferens för huvudmän om den nya skollagen och de kommande  
       skolreformerna  
       Tid: Tisdagen den 15 juni 2010  Plats:Växjö 
  
       Anmälda: 
       Jan-Olof Petersson (FP) 
      Patrik Hansson (S) 
      Bodil Karsvall 
      Anja Eklund 
 
- Studiebesök AllHall 
     Tid: 8 april 2010 kl. 16.30-21.30   Plats: Hovmantorp 
      Anmälan till Inga-Lill Niklasson, Idrotts- och fritidsförvaltningen senast den 6 april. 
 ______________ 
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§ 32 
Övrigt 
 

 Miljö- och folkhälsopris 2010 
 Jeanette Petersson (S) vill gratulera ”Seniorer i skolan” till Landstinget Blekinges  
 miljö- och folkhälsopris 2010 på 20.000 kr. 
 Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om att pengarna kommer till användning 
 i samband med seniorernas 10-års jubileum. 

 
Ungdomars brottslighet 
Pernilla Persson (C) undrar över om Barn- och ungdomsförvaltningen deltar i något 
projekt angående ungdomars brottslighet. 
Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om att socialförvaltningen årligen gör 
uppföljningar och ser att tendensen visar att antalet smärre brott har ökat något i 
de yngre åldersgrupperna. Socialnämnden har startat upp ett projekt där några skolor 
ingår. 
 
Planeringstid 
Siv Holmberg (S) undrar över planeringstiden för några anställda i verksamheten. 
Verksamhetschef för förskola Solvig Ohlsson tar med frågan till berörd rektor. 
 
Arbetsskador 
Siv Holmberg (S) undrar över om all personal med personalansvar får utbildning 
i arbetet kring anmälan av arbetsskador med mera. 
Förvaltningschef Bodil Karsvall informerar om att all personal som har personal- 
ansvar får utbildning. 
 
Pedagogisk måltid 
Siv Holmberg (S) menar att det finns riktlinjer och regler för pedagogisk måltid som 
är fastställd av Kommunfullmäktige. Detta beslut bör fortfarande gälla. 
___________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 28 april 2010 
 
§ 33 Redovisning av konsekvensbeskrivning med åtgärder/nyckeltal -   
  skolområdena 

      
   § 34 Redovisning av utredning gällande vårdnadsbidrag  
 
   § 35 Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden 
 
   § 36 Ansökan om godkännande för enskilt fritidshem – Friskolan Svettpärlan AB 
 
   § 37 Ansökan om godkännande för enskilt fritidshem – Montessorifriskolan AB 
 
   § 38 Yttrande till förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning enligt   
    kommunallagen, resurstilldelning till fristående skolor för 2009  
 
   § 39 Yttrande angående betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5) 
 
   § 40 Delegeringsärenden   
     
   § 41 Meddelanden 
 

  § 42 Kurser/konferenser 
 

  § 43 Övrigt 
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Plats och tid Gullberna Park, lokal: Oscarsvärn 2 
 Onsdagen den 28 april 2010 kl 08.30 – 11.10  
  
Beslutande  ordf Jan-Olof Petersson (FP)     
 1:e v ordf Johan Elofsson (M)      

 2:e v ordf Patrik Hansson (S)   
 Birgitta Gamelius (M) 
 Anna Ekström (FP)      
 Pernilla Persson (C)      
 Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) 
 Jeanette Pettersson (S) 
 Eva-Britt Dahlström (S) 
 Roland Andréasson (S)   fr o m kl 09.30 

 Lisbeth Bengtsson (S) 
 Bo Svensson (S)  
 Richard Jomshof (SD)   
 Åsa Gyberg Karlsson (V) 

     
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (M) 
 Eva Henningsson (S)  t o m kl 09.30   
  
Ersättare Nicklas Platow (M)   
 Emma Swahn Nilsson (M) 

 Margareta Olin Mattson (C) 
 Eva Henningsson (S)  fr o m kl 09.30 

 Siv Holmberg (S)  

 Helene Gustafsson (S) 
 Faraj Abu Iseifan (S) 
 Richard Lundqvist (S)  
 Ola Svensson (SD)   
  
Tjänstemän Bodil Karsvall, barn- och ungdomschef 
 Anja Eklund, kvalitetschef 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef, förskola 
 Anita Ottosson, kvalitetssamordnare  föredragningen  
 Kerstin Åkesson, nämndsekreterare  
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Utses att justera  Lisbeth Bengtsson (S) 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli fredagen den 7 maj 2010   
  
 
Justerade paragrafer §§ 33-43            
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
  
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Protokollet från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 28 april är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 7 maj 2010. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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Akten    2009.290 042  
    
 
 

§ 33 
Redovisning av konsekvensbeskrivning med åtgärder/nyckeltal - skolområdena 
 
Ärendet lyfts ur dagordningen. 
 
Med protokollet bifogas skrivelse från Socialdemokraterna, bilaga 1. 
______________ 
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Kommunfullmäktige 2010.94 041 
A Ottosson 
Akten       
     
 
   § 34 
   Redovisning av utredning gällande vårdnadsbidrag 
 

Den 1 juli 2008 trädde lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag i kraft. 
Lagen är en kompetensutvidgande lag som ger kommunerna befogenhet att införa ett 
bidrag som de annars inte får göra. Lagen redovisar inom vilka ramar vårdnadsbidrag 
kan lämnas. Kommunen kan begränsa sitt åtagande att utge vårdnadsbidrag men inte 
utvidga det och göra det mer generöst än vad speciallagen anger. 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har av Kommunfullmäktige haft i uppdrag att 
utreda möjligheterna till ett kommunalt vårdnadsbidrag. I utredningsarbetet har 
förvaltningen använt regeringens proposition, material från Sveriges Kommuner och 
Landsting samt tagit del av andra kommuners regelverk för och erfarenheter av 
vårdnadsbidrag. 
 
Regelverk  
I förslag till regelverk har vi valt att vårdnadsbidraget ska utbetalas som helt bidrag 
undantaget för barn som hänvisas plats i förskola enligt skollagen 2a kap 9§, för 
vilka halvt vårdnadsbidrag kan utbetalas. Vi har också valt att inte differentiera 
bidraget om det lämnas för fler än ett barn i samma hushåll. Vidare ska båda 
vårdnadshavarna vara skrivna i Karlskrona om de önskar dela på vårdnadsbidraget. 
Vårdnadshavare som har en oreglerad skuld till barn- och ungdomsförvaltningen kan 
inte få vårdnadsbidrag.  
 
Ekonomi  
Våra beräkningar utgår från ett grundscenario där i snitt 50 barn per år med placering 
i förskoleverksamhet kan komma att nyttja vårdnadsbidraget. Ytterligare några barn 
kan tillkomma. Det är barn som inte har förskoleplats, varav några är barn för vilka 
föräldrarna har valt eller väljer att inte alls nyttja förskoleverksamheten. 
 
Merparten av dem som kommer att nyttja vårdnadsbidraget gör sannolikt detta under en 
begränsad tid. Införande av vårdnadsbidrag kan påverka det löpande placeringsarbetet 
genom att föräldrar väljer att senarelägga barnets placering i förskoleverksamhet.  
Det innebär att vi totalt sett behöver samma kapacitet i verksamheten, vilket inte ger  
oss någon besparing eller gör det möjligt att minska omfattningen på platser.  
 
Våra beräkningar för vårdnadsbidrag för c:a 50 barn i snitt per år ger en kostnad på 
1,8 mkr/år. I kalkylen ingår kostnader för webmodul samt för viss administration av 
vårdnadsbidraget. 
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forts § 34 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  överlämna redovisad utredning till Kommunfullmäktige för vidare hantering. 
 
Yrkanden 
Patrik Hansson (S) yrkar följande motförslag: 
 
1. att överlämna redovisad utredning till Kommunfullmäktige, samt 
 
2. att föreslå Kommunfullmäktige att kommunalt vårdnadsbidrag inte införs i 

      Karlskrona kommun 
 
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till Patrik Hanssons motförslag. 
Johan Elofsson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget och avslag till Patrik 
Hanssons motförslag. 
Richard Jomshof (SD) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Patrik Hanssons 
motförslag och finner tjänstemannaförslaget som antaget. 
 
Votering 
Votering begärs. Nämnden godkänner följande voteringsproposition: 
Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja och den som bifaller Patrik 
Hanssons motförslag röstar nej. 
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta Gamelius 
(M), Eva Ottosson (M), Anna Ekström (FP), Pernilla Persson (C), Thomas 
Brindefalk-Knutsson (KD) samt Richard Jomshof  (SD). 
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström 
(S), Roland Andréasson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Bo Svensson (S), Åsa Gyberg 
Karlsson (V). 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 7 nej-röster att bifalla 
tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
att  överlämna redovisad utredning till Kommunfullmäktige för vidare hantering. 
 
Reservation 
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Roland 
Andréasson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Bo Svensson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) 
reserverar sig till förmån för eget yrkande. 
______________ 
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B Karsvall 2010.151 002 
A Ottosson 
Berörda 
Akten 

 
 § 35 
   Delegationsordning för Barn- och ungdomsförvaltningen 
 

Nuvarande delegationsordning har gällt från och med den 1 maj 2007. Sedan dess 
har styrdokument ändrats och nya lagar tillkommit. Detta tillsammans med 
organisationsförändringar kräver att delegationsordningen ses över och anpassas till 
vad som nu gäller. 
 
I förslaget till delegationsordning finns enbart beslut som delegeras och som därmed 
ska anmälas till nämnden. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  anta föreslagen delegationsordning som sin egen att gälla från och med den 
 1 maj 2010. 

 
Yrkande 
Patrik Hansson (S) yrkar på ändringar på följande punkter i delegationsordningen: 
4:3   Rektor tillsvidareanställning 
5:1 Disposition och fördelning av statsbidrag när detta ej regleras i 

bestämmelser. 
5:16 Förhyrning av lokaler och anläggningar samt uppsägning av 

hyreskontrakt. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer i tur och ordning proposition på punkterna 4:3, 5:1 samt 5:16 och 
finner tjänstemannaförslaget som antaget på samtliga punkter. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  

 
att  anta föreslagen delegationsordning som sin egen att gälla från och med den 
 1 maj 2010. 
________________ 
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Friskolan Svettpärlan AB 2010.112 630   
A Ottosson 
E Bellwaldius 
Akten         
 
   § 36 
   Ansökan om godkännande för enskilt fritidshem – Friskolan Svettpärlan AB 

 
Friskolan Svettpärlan AB ansöker om godkännande för enskilt fritidshem. 
Svettpärlan bedriver sedan 1998 friskola och fritidshem. Fritidshemmet ska ha 125 
platser. 
 
Skollagen 
Från 1 juli 2009 gäller ändring i skollagen, som innebär att förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg som bedrivs 
av t.ex. ett bolag eller en förening eller en enskild individ efter ansökan ska 
godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs, om verksamheten har god 
kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i skollagens 2a kap. 3 §. 
Kommunens tillstånd till enskild verksamhet ersätts med ett godkännande.  
 
Den kommun där verksamhet som har godkänts enligt 13 § bedrivs ska besluta att 
huvudmannen har rätt till bidrag om 
1. verksamheten är öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande offentlig 
 verksamhet enligt 6-6 b, 8 a och 9 §§, med undantag för barn som det skulle 
 medföra betydande organisatorisk eller ekonomiska svårigheter att ta emot för 
 den enskilda verksamheten. 
2. påtagliga negativa följder inte uppstår för motsvarande verksamhet i 
 kommunen, och 
3. avgifterna inte är oskäligt höga. (Skollagen 2 a kap 17 §) 
 
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska beslutet om 
godkännande upphävas. Om huvudmannen avser att fortsätta den ändrade eller 
flyttade verksamheten måste nytt godkännande sökas. (Skollagen 2a kap 13 §) 
 
Mot bakgrund av lagens ändringar och i kombination med att avtalet för Friskolan 
Svettpärlan AB:s fritidshem löper ut den 30 juni 2010ansöker bolaget om 
godkännande från och med den 1 juli 2010.  
 
Bedömning av ansökan 
Läroplanerna för fritidshemmet (Lpo 94) samt Skolverkets Allmänna råd för 
fritidshem ligger till grund för Friskolan Svettpärlan AB:s ansökan. Den bedöms 
svara mot de krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen samt de 
kvalitetskrav som barn- och ungdomsnämnden fastställt. (Skollagen 2a kap 13 §) 
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forts § 36 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
1. att  ge Friskolan Svettpärlan AB godkännande för att bedriva fritidshem samt 
 
2. att  bevilja bidrag till verksamheten from den 1 juli 2010. 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
______________ 
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Montessorifriskolan AB 2010.135 630 
A Ottosson 
E Bellwaldius 
Akten 
 
   § 37 
   Ansökan om godkännande för enskilt fritidshem – Montessorifriskolan AB 
 

Karlskrona Montessorifriskola AB ansöker om godkännande för enskilt fritidshem 
vid Karlskrona Språkskola. Fritidshemmet ska ha 20 platser första året, och öka med 
20 barn per läsår för att vara fullt utbyggt till cirka 100 platser läsåret 2015/2016. 
 
Skollagen 
Från 1 juli 2009 gäller ändring i skollagen, som innebär att förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg som bedrivs 
av t.ex. ett bolag eller en förening eller en enskild individ efter ansökan ska 
godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs, om verksamheten har god 
kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i skollagens 2a kap. 3 §.  
 
Den kommun där verksamhet som har godkänts enligt 13 § bedrivs ska besluta att 
huvudmannen har rätt till bidrag om 
1. verksamheten är öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande offentlig 
 verksamhet enligt 6-6 b, 8 a och 9 §§, med undantag för barn som det skulle 
 medföra betydande organisatorisk eller ekonomiska svårigheter att ta emot för 
 den enskilda verksamheten. 
2. påtagliga negativa följder inte uppstår för motsvarande verksamhet i 
 kommunen, och 
3. avgifterna inte är oskäligt höga. (Skollagen 2 a kap 17 §) 
 
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska beslutet om 
godkännande upphävas. Om huvudmannen avser att fortsätta den ändrade eller 
flyttade verksamheten måste nytt godkännande sökas. (Skollagen 2a kap 13 §) 
 
Karlskrona Montessorifriskola AB ansöker om godkännande från och med den 
9 augusti 2010.  
 
Bedömning av ansökan 
Läroplanerna för fritidshemmet (Lpo 94) till grund för Karlskrona Montessorifriskola 
AB:s ansökan. Den bedöms svara mot de krav på god kvalité och säkerhet som ställs 
i skollagen samt de kvalitetskrav som barn- och ungdomsnämnden fastställt. 
(Skollagen 2a kap 13 §) 
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forts § 37 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
1.  att  ge Karlskrona Montessorifriskola AB godkännande för att bedriva   
  fritidshem samt 
 
2. att  bevilja bidrag till verksamheten from augusti 2010. 

 
 Beslut 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
_______________ 
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Förvaltningsrätten Växjö 2008.233 042 
B Karsvall 
Akten 
 
 
   § 38 
   Yttrande till förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning enligt  
   kommunallagen, resurstilldelning till fristående skolor för 2009 
 

Med anledning av den dom som fastställdes av Länsrätten den 26 november 2009 har 
Barn- och ungdomsnämnden fattat ett nytt beslut gällande resursstilldelning till de 
fristående skolorna i kommunen den 27 januari 2010. Detta nya beslut har 
överklagats av Mats Ohlsson till förvaltningsrätten i Växjö. Mats Ohlsson överklagar 
lokalbidraget i sin helhet. 
 
Länsrätten angav i grunderna för sitt beslut att det var på en punkt som man fann att 
kommunen inte följt gällande lagstiftning. Övriga delar av lokalbidraget fann man 
följde gällande lagstiftning.  Den del som man fann inte följde lagstiftningen var då 
det gällde uttag av skolpliktsavdrag vilket uppfattades som allt för schablonmässigt. 
Yttrandet kommenterar därför enbart uttag av skolpliktsavdrag. 
 
I det nya beslut som kommunen tog den 27 januari 2010 framgår det att under 
budgetarbetet 2008 då bidraget för 2009 fastställdes fanns det stor osäkerhet om hur 
elevernas val av skola skulle utfalla. Friskolorna tillsammans var mycket offensiva 
och angav i sina budgetansökningar kraftiga utbyggnadsplaner för 2009.  
Förvaltningens egen bedömning var att all den utbyggnad som friskolorna planerade 
inte kommer att vara aktuell men att kommunen tvingas hålla viss beredskap för den 
osäkerhet som fanns. Förvaltningens bedömning var att kommunen behövde ha 60 
extra elevplatser för att kunna erbjuda alla elever skola i sitt närområde. Denna 
beredskap fanns under 2009 på Wämöskolan 6-9 25 elevplatser, på Vedebyskolan  
6-9 25 platser och på Tullskolan F-5 10 platser. 
 
Med detta som bakgrund fann förvaltningen det väl motiverat att använda 
skolpliktsavdrag motsvarande 3,6 miljoner för att hålla denna extra beredskap för  
60 elever under 2009 och detta blev också nämndens beslut.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen förslår nämnden besluta 
 
att   överlämna ovanstående yttrande till förvaltningsrätten i Växjö. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
_______________ 

 



   
  
  28 april 2010  13 
 
 
Utbildningsdepartementet 2010.97 609  
G Ingestad 
Akten 
 
 
   § 39 
   Yttrande angående betänkandet Skolgång för alla barn (SOU 2010:5) 
 

Kvalitetssamordnare Gunilla Ingestad föredrar ärendet. 
 
Betänkandet är en komplettering av tidigare förslag (SOU 2007:34) angående rätt till 
utbildning för barn i familjer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om 
avvisning eller utvisning. I utredningen föreslås att dessa barn skall ha rätt till 
skolgång på samma villkor som barn som är bosatta i Sverige.  
 
I nu aktuell utredning (SOU 2010:5) föreslås att målgruppen vidgas. Istället för att 
vara begränsad till barn i familjer som håller sig undan verkställighet av beslut om 
avvisning/utvisning ska rätten till skolgång gälla alla barn som vistas i landet utan 
tillstånd, förutsatt att vistelsen inte är helt tillfällig.  
 
Rätten till skolgång följs dock inte av att skolplikt införs för dessa barn. 
Förslaget innehåller inte heller förändringar när det gäller offentlighet, sekretess och 
anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen 14 kap 1§. 
Kommunerna ska inte ha någon skyldighet till uppsökande verksamhet, eller ansvar 
för att information ges till vårdnadshavarna om verksamheterna.  
 
Rätten till skolgång ska omfatta kommunala skolor, friskolor, förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg. Enligt utredningen berörs mellan 2000 och 3000 barn i 
dagsläget av förslaget med föreslagna utökning av målgruppen.  
 
Utredningen föreslår en modell för finansiering; ett bidrag i form av fastställda 
schablonbelopp. 
Förslaget innebär ingen skyldighet att erbjuda skolskjuts. 
 
Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2011. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att    ställa sig bakom bifogade förslag till remissvar till Utbildningsdepartementet. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
_______________ 
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   § 40 
   Delegationsärenden 
  
   Följande delegationsärenden redovisas vid sammanträdet: 
 
   Beviljad ledighet för flicka år 6 i Rödeby skolområdet BUN5 2010.30 606  
   den 7 april 2010, mer än 10 lovdagar. 
 
   Beviljad ledighet för pojke år 7 i Västra skolområdet BUN6 2010.18 609 
   den 22-23 april 2010, mer än 10 lovdagar. 
 
   Beviljad ledighet för flicka år 5 i Trossö skolområde  BUN1 2010.39 
   under tiden 1-15 mars 2010 
 
   Beviljad ledighet för pojke år 5 i Trossö skolområde  BUN1 2010.40 
   under tiden 8-12 februari 2010 
 
   Beviljad ledighet för pojke år 3 i Trossö skolområde BUN1 2010.41 
   under tiden 8-12 februari 2010 
 
   Anpassad studiegång för flicka år 9 i Trossö skolområde BUN1 2010 42 
   från och med den 17 februari 2010  
 
   Anpassad studiegång för pojke år 9 i Trossö skolområde BUN1 2010 43 
   från och med den 15 mars 2010  
 
   Beviljad ledighet för flicka år 2 i Nättraby skolområde  
   under tiden 4-10 maj, mer än 10 lovdagar. 
 
   Placering i särskild undervisningsgrupp för pojke år 8  
   i Västra skolområdet från och  med den 23 mars 2010 
   tills nästa omprövning sker 
 
   Beviljad ledighet för flicka år 5 i Jämjö skolområde  BUN4 57 
   under tiden 6-12 maj 2010, mer än 10 lovdagar. 
 
   Beviljad ledighet för flicka år  i Nättraby skolområde BUN6 2010 14 609 
   under tiden 16-23 april 2010. 
 
   Inskrivning av pojke i särskola från och med den BUN7 2010.12 
   23 augusti 2010 i sex månader. 
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   forts § 40 
 
   Inskrivning av pojke i särskola från och med den  BUN7 2010.14 
   1 april 2010 i sex månader. 
 
   Beviljad ledighet för pojke år 1 i Lyckeby skolområde 
   under tiden 26 maj till och med den 4 juni 2010, mer 
   än 10 lovdagar. 
 
   Beviljad ledighet för pojke år 1 i Lyckeby skolområde 
   under tiden 26 maj till och med den 4 juni 2010, mer 
   än 10 lovdagar. 
 
   Beslut 
   Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena. 
   Besluten finns tillgängliga på Barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
   ____________ 
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§ 41 
 Meddelanden 

  
 Kommunstyrelsens  2008.346 042 
 arbetsutskott § 47 
  Bokslutsberedning 2009 
 
 Kommunfullmäktige 2010.132 102 
  § 24 
  Avsägelser av kommunala uppdrag 
 
 Kommunfullmäktige 2010.133 026 
  § 32 
  Förslag till politiskt jämställdhetsprogram 
  2010-2011 
 
 Kommunfullmäktige 2010.134 004 
  § 35 
  Balansförteckning över obesvarade motioner 
  och medborgarförslag den 1 februari 2010 
 
 Kommunfullmäktige 2009.88 623 
  § 43 
  Svar på medborgarförslag om utökat upp- 
  tagningsområde för Sturkö skola 
 
 Kommunstyrelsen 2009.52 291 
  § 84 
  Projekteringstillstånd för ombyggnad av  
  Tullskolan 
 
 Kommunstyrelsen 2010.128 291 
  § 87 
  Projekteringstillstånd för ombyggnad av 
  Sturkö skola 
 
 Tekniska nämnden 2010.128 291 
  § 28 
  Projekteringstillstånd för ombyggnad av 
  Sturkö skola 
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 forts § 41 
 
 Tekniska nämnden 2009.52 291 
  § 29 
  Projekteringstillstånd för ombyggnad av  
  Tullskolan 
   
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen 
 tas till protokollet. 
 _______________ 
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 § 42 
 Kurser och konferenser 
 
 Inga nya kurser eller konferenser. 
 ______________ 
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§ 43 
Övrigt 
 
Övergripande ansvar 
Siv Holmberg (S) frågar vem som har det yttersta övergripande ansvaret för nämndens 
verksamheter. 
Ordförande svarar att det har Barn- och ungdomsnämnden. 
 
Frågor från allmänheten 
Siv Holmberg (S) undrar om man som politiker i nämnden har rätt att framföra 
frågor från allmänheten under punkten övriga frågor. 
Ordförande svarar att man har möjlighet till detta, men att man ska försöka lösa detta 
på ett annat sätt. Allmänheten har möjlighet och bör i första hand ställa sina frågor 
och synpunkter till ansvariga chefer. 
 
Planeringstid 
Siv Holmberg (S) lyfte på sammanträdet i mars en fråga angående planeringstid. 
Siv framför ett tack till förvaltningen som efter ett möte med berörda har löst 
frågan. 
 
Information angående kränkande behandling 
På Barn- och ungdomsnämndens sammanträde i maj önskar Eva-Britt Dahlström (S) 
och Åsa Thelning (FP) få 30 minuter till sitt förfogande för att redovisa arbetet med 
kränkande behandling av elever. 
 
Sammanträdet i maj 
Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 26 maj kommer att bli ett heldags- 
sammanträde. SKL kommer att medverka och redovisa framtidsfaktorer för skola,  
hur nämnd, rektorer och förvaltning ska arbeta. 
___________ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 26 maj 2010 
 
§ 44 Aktuell information 
  - Attityder i skolan – redovisning från politikergruppen 
  - Redovisning inkomna synpunkter i klagomålshanteringen 

      
   § 45 Delårsbokslut april 2010 – förslag till åtgärder 
 
   § 46 Yttrande till förvaltningsrätten gällande överklagan av 2010 års budget 
    till enskild verksamhet 
 
   § 47 Yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för  
    fristående grundskola Karlskrona kommun – Viljan Skolveckohem 
 
   § 48 Yttrande över ansökan om godkännande samt bidrag till enskild förskola – 
    Föräldrakooperativet Skutan 
 
   § 49 Yttrande över ansökan om godkännande av samt bidrag till enskild förskola- 
    Bastasjö förskola AB 
 
   § 50 Utbyggnad av skola i Nättraby 
 
   § 51 Etablering av ny förskola i Nättraby 
 
   § 52 Förlängning av hyresavtal, tillfällig förskola på Hästö 
 
   § 53 Delegeringsärenden   
     
   § 54 Meddelanden 
 

  § 55 Kurser/konferenser 
 

  § 56 Övrigt 
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Plats och tid Gullberna Park, lokal: Oscarsvärn  
 Onsdagen den 26 maj 2010 kl 08.00 – 16.05 
 
 Sammanträdet ajourneras kl. 09.30-15.00 på grund av föreläsning av 
 SKL – Sveriges kommuner och landsting samt grupparbete  
  
Beslutande  ordf Jan-Olof Petersson (FP)     
 1:e v ordf Johan Elofsson (M)      

 2:e v ordf Patrik Hansson (S)   
 Birgitta Gamelius (M)   fr o m kl. 08.40 § 45 föredragningen 

 Anna Ekström (FP)      fr o m kl. 08.35 § 45 föredragningen  
 Pernilla Persson (C)      
 Thomas Brindefalk-Knutsson (KD) 
 Jeanette Pettersson (S)   kl 08.20-12.00  § 45-56 föredragningen 

 Eva-Britt Dahlström (S) 
 Roland Andréasson (S)    
 Lisbeth Bengtsson (S)  

     
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (M) 
 Nickas Platow (M)   t o m kl. 08.50 § 44 föredragningen 

 Åsa Thelning (FP)   t o m kl. 08.50 § 44 föredragningen 

 Eva Henningsson (S)  fr o m kl. 15.00 beslutssammanträdet 

 Helene Gustafsson (S)  
 Richard Lundqvist (S)   
 Ola Svensson (S)           kl. 08.00-0930 – 10.50-16.05 
  
Ersättare Nicklas Platow (M)   fr o m kl. 08.50 § 45 föredragningen 

 Åsa Thelning (FP) fr o m kl. 08.50 § 45 föredragningen 
 Margareta Olin Mattson (C) 
 Eva Henningsson (S)   fr o m kl 08.10 – 15.00 föredragningen 

     
 
Tjänstemän Bodil Karsvall, barn- och ungdomschef 
 Anja Eklund, kvalitetschef 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola 
 Bertil Karlsson, tf verksamhetschef grundskola och fritidshem 
 Ewa Bellwalius, controller  
 Eva Karlsson, nämndsekreterare  
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Utses att justera  Patrik Hansson (S) 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli fredagen den 28 maj 2010   
  
 
Justerade paragrafer §§ 44- 56           
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
  
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Protokollet från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 26 maj är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 31 maj 2010. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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Akten      
    
 
 

§ 44 
Aktuell information 
 
1.   Attityder i skolan – redovisning från politikergruppen 
 Politikergruppen mot mobbing - Åsa Thelning (FP) och Eva-Britt Dahlström 
 (S) redovisar sitt uppdrag, hur de har gått tillväga, slutsats och förslag på 
 åtgärder. 
 Förvaltningsledningen ska titta över förslagen på åtgärder och presentera  
 ett förslag under hösten 2010.  
 
2. Redovisning inkomna synpunkter i klagomålshanteringen 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola, redovisar de två ärende som  
 inkommit till förvaltningen sedan förra redovisningen i oktober 2009. 
 
 Ett ärende gäller fråga om taxan. Förvaltningen har lämnat svar till  
 föräldern.  
 Det andra ärendet handlar om en förändring i barngrupp i Fridlevstad. 
 Även här har föräldrarna fått svar på sin fråga.  
 ______________ 
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Kommunfullmäktige 2009.290 042 
B Karsvall 
E Bellwaldius      
Akten      
     
    
   § 45 
   Delårsbokslut april 2010 – förslag på åtgärder 
 

Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande delårsrapport per den 30 
april 2010. 
 
Driftsredovisning 
Nettoanslag 
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 925,3 Mkr efter 
växling av gymnasiesärskolan och särvux. 
 
Ekonomiskt utfall 
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per den 30 april 2010 uppgår till 
314,9 mkr, att jämföra med budgeterat utfall 319,8 mkr, en avvikelse med + 4,9 mkr. 
 
Under 2010 har barn- och ungdomsförvaltningen förändrat arbetet med den 
periodiserade internbudgeten. Målet är att på sikt få en så rätt periodiserad budget 
som det bara går, så att det direkt går att avläsa förvaltningens avvikelse gentemot 
budgeten. Vid varje period ska det gå att jämföra internbudget med utfall samma 
period. Resan att nå dit är påbörjad men långt ifrån i hamn. Detta innebär att 
avvikelsen per den 30 april 2010 inte stämmer med de indikationer förvaltningen fått 
från verksamheten i samband med internbudgetarbetet och som vi aviserade om i 
samband med budgetuppföljningen per den 28 februari 2010. 

 
Prognos 
Prognostiserat utfall per 2010-12-31 beräknas totalt till -15,4 mkr. Av dessa beror 2,8 
mkr på att nämnden inte fick med sig någon resultatreglering från bokslutet 2009. 
Dessa hade tillförts verksamheten och deras underskott hade varit större om de inte 
fått denna resultatreglering. 
 
Många av enheterna har ekonomiska svårigheter. Detta har framkommit i de 
rapporter som inkommit i samband med delårsbokslutet. Nedanstående tabell visar 
de underskott som befaras i skolområdena. 

Prognos, mkr
Trossö/Wämö skolområde -3,0
Lyckeby skolområde -3,0
Västra skolområde -2,0
Jämjö skolområde -1,3
Rödeby skolområde -3,2
Summa -12,5  
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Kommentarer till avvikelse 
Skolområdenas avvikelser 
Inför budgetarbetet 2010 fanns inte utrymme att behålla stödet till landsbygds-
skolorna på samma nivå som tidigare, vilket fick till effekt att det reducerades med 
4,4 mkr. Detta gör att förvaltningen idag upplever att dessa skolor har problem att 
klara sig inom tilldelad ram. De små skolorna som inte får fulltaliga klasser har stora 
problem med att få balans i budgeten. Ett sätt att lösa detta kan vara att göra om F-5 
skolor till F-2 skolor och flytta 3-5 in i befintliga klasser i närliggande skolor. 
 
I samband med analysarbetet har också framkommit att elevbidraget för eleverna i år 
6-9 är för lågt. Många av ”högstadieskolorna” har särskilda ekonomiska bekymmer 
och problem att få en budget i balans. Därför behöver elevbidraget för år 6-9 höjas. 
 
Inför överflyttningen av gymnasiesärskolan till utbildningsnämnden omarbetades 
budgeten och en elevpeng togs fram även för denna verksamhet. Trots att budgeten 
utökades för att nå upp i de verkliga behov som funnits de senaste åren har särskolan 
problem att få budgeten i balans. Detta förklaras till vissa delar av att 
försäkringskassan övervältrat kostnader från sig till kommunen genom att inte bevilja 
assistenter i skolan i den omfattning som tidigare gjorts. Där av saknas här 1,2 mkr. 
 
Lokalerna budgeteras centralt men däremot budgeteras städningen ute på 
verksamheten och ersättning ges med ett belopp för städning per elev. För vissa 
enheter, t ex Rödebyskolan skall denna peng räcka även för att städa hela 
Rödebyanläggningen. Detta är inte möjligt och idag uppskattas denna avvikelse för 
hela förvaltningen till 0,5 mkr. 
 
När det gäller ”gummibandsavdelningarna” inom förskolan har de stora ekonomiska 
bekymmer eftersom de sällan har fulltaliga avdelningar. Barnen finns på dessa 
avdelningar i väntan på att få en ordinarie plats och försvinner med kort varsel. Det 
kan ta ett tag innan ett nytt barn hinner placeras där. I mellanperioden får de ingen 
ersättning. De måste ändå ha ordinarie bemanning, vilket innebär att de får 
ekonomiska bekymmer. Med anledning av detta finns förslag om att göra dessa 
avdelningar anslagsfinansierade. När det gäller den anslagsfinansierade avdelningen 
Nattis är trycket stort och behov finns att utöka med 0,25 årsarbetare. 
 
Förskoleavdelningar där assistentbehov finns i stor utsträckning har svårigheter med 
att få budgeten i balans och aviserar underskott. Många gånger har det inte blivit så 
uppenbart för föräldrarna att deras barn är i behov av assistent och utredningar har 
oftast inte heller gjorts i samma utsträckning som när barnen kommit in skolans 
värld. Förvaltningen har en pott för Barn med behov av särskilt stöd (för all 
verksamhet) som uppgår till 4 mkr. Men eftersom potten är förhållandevis liten till 
de behov som finns beviljas här endast bidrag vid ytterst särskilda skäl. Är förskolan 
dessutom förhållandevis liten, en eller två avdelningar, finns inte stora möjligheter 
till att kunna minska ner på antalet anställda för att finansiera assistentbehovet. 
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Förvaltningskontorets avvikelser 

 
I samband med bokslutet har en avstämning gjorts av volymerna inom de olika 
verksamheterna för att bedöma behovet av att ianspråkta reserven för 
volymökningar. 
 
Prognosen utgår från de skolval som gjorts i februari och de intagningar som 
därefter gjorts. Förändringar fram till skolstart kan fortfarande komma att ske. 
Prognosen idag visar att förvaltningen kommer att ha totalt sett 31 fler elever än 
budgeterat. Men eftersom prognosen idag är att det kommer att vara 100 fler än 
budgeterat i de kommunala skolorna och 69 färre än budgeterat i de fristående 
skolorna beräknas denna volymökning till kostnaden 1,1 mkr. Kostnaden hade blivit 
något högre om det hade varit tvärt om eftersom det till de fristående skolorna även 
utbetalas lokalbidrag per elev. 
 
Prognos volymer fritidshem 2010 
När det gäller fritidshemmen ser det idag ut som att volymerna stämmer överens 
med budgeterade volymer och därmed kommer kostnaden att hamna på den nivå 
som budgeterats med. 
 
Prognos volymer förskola och pedagogisk omsorg 2010 
Prognosen bygger på ett antal antagande. Utifrån den av KS antagna 
befolkningsprognosen för 2010-2019, att nyttjandegraden ligger på samma nivå 
som 2009 och att arbetslösheten ligger kvar på ungefär samma nivå som idag 
bedömer förvaltningen att volymerna som budgeterats för befintlig förskola är 36 
helårsplatser för höga. Utifrån detta är bedömningen att dessa pengar genererar ett 
överskott med 3 mkr. 
 
Utbyggnadsprogrammet uppgår till 6 mkr för 2010 och av dessa beräknas 3,6 mkr 
användas för den utbyggnad som sker under 2010, för de 
gummibandsavdelningarna som finns i väntan på utbyggnad och utökning nattis. 
 
 
Förslag till Åtgärder med anledning av befarat underskott 
Under förutsättning att Kommunfullmäktige tillskjuter 4,9 mkr kvarstår 10,5 mkr av 
underskottet.  
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Följande åtgärder föreslås för att komma i balans och uppnå ett nollresultat vid årets 
slut. 

 
Åtgärd Konsekvens/riskanalys Ekonomisk 

effekt 
Ianspråkta reserven Inga reserver kommer att kvarstå till oförutsedda 

händelser under resterande del av året.  
 
+ 4,1 mkr 

Finansiering utebliven 
resultatreglering från 
2009 

Om dessa medel återtas kommer det att öka på de 
prognostiserade underskotten för de skolområden som 
fått denna resultatreglering. 

 
 
-2,8 mkr 

Ökat assistentbehov inom 
grundsärskolan 

Om inte denna åtgärd genomförs kommer grundsärskolan att 
generera ett underskott för 2010. -1,2 mkr 

Ökade volymer 
grundskolan 

Prognosen idag visar 31 fler elever än budgeterat. För att 
klara denna ökning krävs en ombudgetering med 1,1 mkr. -1,1 mkr 

Ordinarie volymer förskola I samband med budgetarbetet budgeterades med högre 
volymer för den befintliga förskoleverksamheten än vad 
behoven bedöms till idag. Om prognosen slår fel finns inga 
marginaler för volymökningar. +3,0 mkr 

Omfördela reserven för 
förskolans 
utbyggnadsprogram 

Om kvarstående medel från denna reserv frigörs kvarstår 
inga reserver för utbyggnadsprogram. I bedömningen är 
hänsyn tagen till utökade lokalkostnader, 20 nya platser, 
återställandekostnad Jämjö, anslagsfinansiering av 
gummibandsavdelningar och utökning 0,25 årsarbetare 
nattis. +2,4 mkr 

Utökat elevbidrag till år 6-9 Om inte en utökning sker av elevbidraget till år 6-9 finns en 
risk att stödresurser måste sparas bort. Förslaget innebär att 
elevbidraget höjs med 1 200 kr/elev och år. -3,3 mkr 

Riktat städbidrag  För det enheter som inrymmer fritidsgårdar, bibliotek och 
simhallar föreslås ett riktat städbidrag eftersom det inte 
bedöms rimligt att klara detta inom den ordinarie 
städpengen per elev. -0,5 mkr 

Barn med särskilda behov Underskottet i verksamheten beror till viss del på att ramen 
för barn med särskilda behov endast uppgår till 4 mkr, vilket 
innebär att mycket av dessa kostnader får bäras av den 
ordinarie elevpengen/barnomsorgspengen. Förslaget är att 
utöka denna pott med 1,8 mkr. -1,8 mkr 

Öppna förskolan 
 

Verksamheten koncentreras till Kungsmarken där det idag 
finns en av kommunen uppskattad och lyckad 
integrationsverksamhet. Här möts föräldrar från hela 
kommunen och från olika bakgrunder 5 dagar per vecka. 
Övriga områden har inom ramen för sin ordinarie 
verksamhet möjlighet att erbjuda olika föräldraaktiviteter.  +0,2 mkr  

Fritidshem för barn vars 
föräldrar är arbetslösa 

Förslaget innebär att enheterna får inget elevbidrag för de 
barn vars föräldrar är arbetslösa. Barnen erbjuds möjligheten 
att vara på fritidshemmet 5 tim/vecka och under lovdagar. + 1,0 mkr  
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Investeringsredovisning 
Av årets totala investeringsbudget på 5,4 mkr har hittills förbrukats 0,7 mkr. Men 
bedömningen idag är att hela investeringsanslaget kommer att ha förbrukats vid årets 
slut. 
 
Måluppfyllelserapportering 
I budgeten för 2010 finns följande verksamhetsmål för barn- och ungdomsnämndens 
verksamhet: 
• Alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader 
 från ansökningsdatum.  
Målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats 
sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum klarar nämnden av att hålla 
vid avstämningstidpunkten 30 april. Kösituationen är under våren ansträngd och 
förvaltningen placerar fler barn i befintliga verksamheter än brukligt. Detta kan göras 
eftersom förvaltningen ser att trycket kommer att minskas till hösten när ca 700 barn 
flyttar till fritidshem och att det under hösten öppnas två nya enheter (Jämjö och 
Verkö). 

 
• Andel elever i årskurs 9, som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall 
öka  och uppgå till minst genomsnittet i gruppen större städer. För 2010 är målet 94 
%.  Långsiktiga målet skall vara 100 %. 
I samband med höstterminens slut var det totalt 18,2 procent av kommunens elever i 
åk 9 som saknade betyg i behörighetsgivande ämnen till gymnasiet. Detta innebär att 
endast 81,8 % var behöriga till fortsatta studier på gymnasiet. Normalt sett brukar 
detta förbättras under vårterminen inför slutbetygen och efter sommarskolan. Målet 
för 2010 är 94 % vilket idag bedöms omöjligt att uppnå inom dagens tilldelade 
budgetram. 
 
Personaluppföljning 
Antal anställda har minskat kraftigt under 2010. Orsakerna är bland annat att köken 
gick över från Barn- och ungdomsförvaltningen till Serviceförvaltningen i juli 2009, 
ett stort antal lärare har gått i särskild avtalspension och vanliga pensionstillgångar  
inte blivit ersatta. 
Sysselsättningsgraden har under många år varit konstant, 2010 är den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden 94,49. 
Antal sjukdagar per anställd minskar i alla åldersgrupperna. Även långtidssjuk- 
skrivningarna minskar. 
Frisknärvaron har ökat med drygt 2 % jämfört med samma period 2009. 
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 Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att godkänna delårsrapport per den 30 april 2010 och att överlämna densamma till  
 Kommunstyrelsen 
 
2. att fatta beslut om föreslagna ombudgeteringar och budgetanpassningar enligt  
 lagda förslag 
 
3. att begära 150 tkr ur Kommunstyrelsens reserv för inventarier förskoleutbyggnad 
 för den nya förskolan på Verkö 
 
4. att begära 355 tkr, varav 105 tkr är till serviceförvaltningens kök, ur 
 Kommunstyrelsens reserv för inventarier förskoleutbyggnad för den nya 
 förskolan i Jämjö 

 
 Yrkanden 
 Johan Elofsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
 Socialdemokratiska gruppen avstår. Bilaga 1 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

________________ 
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Förvaltningsrätten Växjö 2010.89 043 
B Karsvall 
E Bellwaldius     
Akten  
             
 § 46     
   Yttrande till förvaltningsrätten gällande överklagan av 2010 års budget 
   till enskild verksamhet 
 

Bastasjö Förskola och Montessorifriskolan har överklagat Karlskrona kommun Barn- 
och ungdomsnämndens beslut den 10 februari 2010 om tilldelning av bidrag till de 
fristående skolorna. Besluten har sin grund i det budgetbeslut med resursfördelning 
till de fristående skolorna som Barn- och ungdomsnämnden fattade den 2 december 
2009, § 82. Bastasjö Förskola har genom nämndens beslut den 27 januari 2010, § 3, 
även tilldelats ett extra lokalbidrag utöver lokalbidrag baserat på genomsnittlig 
kostnad.  
Förelagd att yttra sig över Bastasjö Förskola och Montessorifriskolan överklaganden 
vill Barn- och ungdomsnämnden anföra följande. 
Barn- och ungdomsnämnden bestrider Bastasjö Förskolas och Montessorifriskolans 
yrkanden och yrkar att Förvaltningsrätten fastställer nämndens beslut om tilldelning 
av bidrag. Nämndens beslut har fattats helt i enlighet med bestämmelserna i 
Skollagen och den i 2 a kap 17 a § och 9 kap 6 § stadgade likabehandlingsprincipen 
samt de närmare föreskrifter om bidragens beräkning som följer av 4 kap 
förordningen (1996:1206) om fristående skolor.  
 
Lokalbidraget 
Bastasjö Förskola och Montessorifriskolan har yrkat att avsteg skall göras från den i 
förordningen om fristående skolor föreskrivna ersättningsprincipen för 
lokalkostnader. I 4 kap 7 § i förordningen föreskrivs att ersättningen för 
lokalkostnader skall motsvara hemkommunens genomsnittliga kostnader för sina 
egna lokaler. För att avsteg skall göras från den föreskrivna principen krävs att det 
föreligger särskilda skäl. Förarbetena till de aktuella ändringarna i Skollagen (prop 
2008/2009:171 s 41) ger en bild av de situationer då undantagsvis ersättning istället 
skall kunna utges utifrån en fristående skolas faktiska lokalkostnader. Det anges att 
undantagsregeln går in i de fall då en jämförelse med hemkommunens 
genomsnittliga lokalkostnad blir uppenbart orimlig. De exempel som ges i 
förarbetena behandlar situationer då kommunens lokalkostnader för de egna skolorna 
på något sätt är icke-representativ för lokalkostnaderna i övrigt i kommunen. Barn- 
och ungdomsnämnden finner inte att en sådan undantagssituation, särskilda skäl, 
föreligger att avsteg från huvudprincipen om genomsnittlig lokalkostnad skall göras. 
Härtill kommer att Bastasjö Förskola för 2010 som en form av överbryggningsbidrag 
erhållit ett extra lokalbidrag som i det närmaste innebär en ersättning motsvarande 
faktisk lokalkostnad. 
Den genomsnittliga lokalkostnaden för den egna verksamheten har beräknats utifrån 
hyreskostnaderna för 2010. Kostnader för underhåll av lokalerna finns avsatt i den 
hyra som fastighetskontoret debiterar Barn- och ungdomsnämnden och belastar 
således nämndens budget som ligger till grund för beräkningen av bidragen till de 
fristående skolorna.  
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Barn- och ungdomsnämnden finner inte heller i övrigt någon grund i vad klagandena 
anfört om att de i budgeten upptagna lokalkostnaderna inte skulle vara rättvisande. 
Nämnden vill därvid särskilt hänvisa till länsrättens i Blekinge dom i mål 161-09 i 
vilket mål vittnesförhör hölls bl a med representant från kommunens fastighetskontor 
respektive idrott- och fritidsförvaltning. Länsrätten fann inte att sättet att beräkna 
lokalkostnaden till grund för genomsnittsberäkningen stred mot 
likabehandlingsprincipen.   
 
Grundbeloppet 
De enskilda förskolorna uppbär den av föräldrarna inbetalda barnomsorgsavgiften, 
varvid ett finansieringsavdrag om 9,8 % (avser förskola) görs från grundbeloppet och 
lokalbidraget. Finansieringsavdraget grundar sig på den senast kända 
avgiftsfinansieringsgraden som nämnden räknat fram och rapporterat till SCB, d v s 
avgiftsfinansieringsgraden för år 2008. 
 
Klagandena har vidare begärt en förklaring kopplad till förändringen av hanteringen 
av mat och matleveranser och posterna ”ramjustering serviceförvaltningen 
administration” (-2 355 tkr) respektive ”ramjustering serviceförvaltningen kök”  (-
2 443 tkr) i resursfördelningsbudgeten. Klagandena anger i sina överklaganden att 
det belopp som är hänförligt till nämndens verksamhet synes högre än den ram man 
utgår ifrån i fördelningen (951 006 tkr i förhållande till 946 734 tkr).  Den 
förstnämnda posten (-2 355 tkr)  avser administrationskostnader som friskolorna 
kompenseras för genom föreskrivet schablonbelopp om 3 % av grundbeloppet och 
beloppet dras därför ifrån för att ingen dubbelkompensation skall ske. Den andra 
posten (-2 443 tkr) har sin grund i att maten och mathanteringen blivit billigare och 
att nämndens ram därför minskades i motsvarande mån. 
 
Montessorifriskolan har ifrågasatt varför grundbeloppet sjunker mellan åren 2009 till 
2010 trots att avdrag för skolpliktskostnader inte gjorts för 2010 års bidrag. Barn- 
och ungdomsnämnden har inte tilldelats medel till full kompensation för 
elevökningarna varvid grundbeloppet per elev sjunker, vilket i enlighet med 
likabehandlingsprincipen även slår igenom i bidragen till de fristående skolorna.  En 
annan förklaring till att grundbeloppet i vissa avseenden sjunkit något i förhållande 
till föregående år kan vara att medel omfördelats till potterna SALSA respektive 
”Barn med extra särskilda behov”.   

 
   Tjänstemannaförslag 
   Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
   att  överlämna yttrandet till förvaltningsrätten i Växjö. 
 

Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

________________ 
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Skolverket   2010.145 631   
A Ottosson   
Akten 
 
    
   § 47 
   Yttrande över ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående 
   grundskola Karlskrona kommun – Viljans Skolveckohem 
 

 Maria Stålander ansöker hos Skolverket om godkännande av och rätt till bidrag för 
en fristående grundskola i Karlskrona kommun. Skolans namn ska vara Viljans 
Skolveckohem och ha en allmän inriktning. Maria Stålander har för avsikt att bedriva 
grundskola som ska vara integrerad i HVB-hem, där eleverna bor, studerar och 
samtidigt får den hjälp och omsorg de behöver. 
 
Yttrande 
Barn- och ungdomsnämnden har inga invändningar mot att ett skolveckohem startar i 
Karlskrona.  
 
Dock vill vi påpeka att ansökan saknar uppgift om i vilka lokaler verksamheten ska 
bedrivas. Vi noterar vidare att ansökan har stämplats in hos Skolinspektionen den  
22 april, vilket inte är i enlighet med skollagen, som säger att ansökan ska lämnas till 
Skolinspektionen före den 1 april kalenderåret innan skolan avser att starta. Även om 
Skolinspektionens text anger att skolan ska starta läsåret 2011/2012 redovisar 
sökande att avsikten är att skolverksamheten ska starta januari 2011. Vår bedömning 
är att det inte är lämpligt att skolan startar mitt i läsåret. 
 
Sökande redovisar planerat antal elever till tre i respektiver årskurserna 7 och 8 samt 
två i årskurs 9, vilket första året ger totalt åtta elever. Samma elevantal redovisas för 
andra året liksom för en fullt utbyggd skola. Totala antalet elever borde från år två 
vara nio; dvs. tre i vardera årskursen. Sökande anger dock (2 f) att verksamheten inte 
kommer att tillåta fler än åtta elever. 
 
Ansökan saknar vidare uppgifter om skolhälsovård och modersmålsstöd liksom om 
ekonomi och budget. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  lämna yttrande till Skolverket enligt ovan.  
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
________________ 
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Föräldrakooperativet Skutan 2010.140 630 
A Ottosson 
Akten 
 
  
   § 48 
   Yttrande över ansökan om godkännande samt bidrag till enskild förskola – 
   Föräldrakooperativet Skutan 
 

Föräldrakooperativet Skutan ansöker om godkännande för enskild förskola. 
Föreningen har sedan 1992 haft tidsbegränsade tillstånd att bedriva förskola för barn 
i åldrarna 1-5 år. Verksamheten ska ha samma omfattning som idag med c:a 22 
platser. 
 
Skollagen 
Från 1 juli 2009 gäller ändring i skollagen, som innebär att förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg i form av förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg som bedrivs 
av t.ex. ett bolag eller en förening eller en enskild individ efter ansökan ska 
godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs, om verksamheten har god 
kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i skollagens 2a kap. 3 §. 
Kommunens tillstånd till enskild verksamhet ersätts med ett godkännande.  
 
Den kommun där verksamhet som har godkänts enligt 13 § bedrivs ska besluta att 
huvudmannen har rätt till bidrag om 
1. verksamheten är öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande offentlig 
 verksamhet enligt 6-6 b, 8 a och 9 §§, med undantag för barn som det skulle 
 medföra betydande organisatorisk eller ekonomiska svårigheter att ta emot för 
 den enskilda verksamheten. 
2. påtagliga negativa följder inte uppstår för motsvarande verksamhet i 
 kommunen, och 
3. avgifterna inte är oskäligt höga. (Skollagen 2 a kap 17 §) 
 
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska beslutet om 
godkännande upphävas. Om huvudmannen avser att fortsätta den ändrade eller 
flyttade verksamheten måste nytt godkännande sökas. (Skollagen 2a kap 13 §) 
 
Mot bakgrund av lagens ändringar och i kombination med att avtalet för Skutans 
förskola löper ut den 30 juni 2010 ansöker föreningen om godkännande för förskolan 
från och med den 1 juli 2010. 
 
Bedömning av ansökan 
Läroplanerna för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för ansökan, som bedöms svara 
mot de krav på god kvalité och säkerhet som ställs i skollagen samt de kvalitetskrav 
som barn- och ungdomsnämnden fastställt. (Skollagen 2a kap 13 §) 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
1. att  ge förskolan Skutan godkännande för att bedriva förskola samt 
 
2. att  bevilja bidrag till verksamheten from den 1 juli 2010. 

 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
________________ 
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Bastasjö förskola  2010.116 630 
A Ottosson 
Akten 
 
    
   § 49 
   Yttrande över ansökan om godkännande av samt bidrag till enskild förskola – 
   Bastasjö förskola AB 
 

Bastasjö förskola AB ansöker om godkännande av enskild förskola mot bakgrund av 
att förskolan tillfälligt vill förändra verksamheten dels genom en utökning dels 
genom att en del av den flyttas till andra lokaler.  
 
Förskolan har sedan tidigare tillstånd och startade med två avdelningar i provisoriska 
lokaler i Torskors januari 2008. Ytterligare två avdelningar tillkom i april samma år, 
varvid verksamheten flyttade in i permanenta lokaler i Bastasjö.  
 
Antalet barn utökas hösten 2010 från 83 till 91 platser, vilket innebär att förskolans 
lokaler inte räcker till. Det ökade barnantalet beror på att många syskon till redan 
placerade barn behöver plats i höst.  
 
Hösten 2010 startar friskolan Bastasjö Språkskola i en tillfällig byggnad på den tomt 
där Bastasjö förskola finns. Genom att låta de äldsta förskolebarnen tillfälligt ha sin 
hemvist i dessa lokaler, kan det ökade barnantalet tas om hand på ett bra sätt.  
 
Skollagen 
Kommunens tillstånd till enskild verksamhet ska genom ändring i skollagen 1 juli 
2009 ersättas med ett godkännande. 
 
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i form av förskola, fritidshem eller 
pedagogisk omsorg som bedrivs av t.ex. ett bolag eller en förening eller en enskild 
individ ska efter ansökan godkännas av den kommun där verksamheten bedrivs, om 
verksamheten har god kvalitet och säkerhet samt uppfyller de krav som anges i 
skollagens 2a kap. 3 §.  
 
Den kommun där verksamhet som har godkänts enligt 13 § bedrivs ska besluta att 
huvudmannen har rätt till bidrag om 
1. verksamheten är öppen för alla barn som ska erbjudas motsvarande offentlig 

  verksamhet enligt 6-6 b, 8 a och 9 §§, med undantag för barn som det skulle 
  medföra betydande organisatorisk eller ekonomiska svårigheter att ta emot för 
  den enskilda verksamheten. 

2. påtagliga negativa följder inte uppstår för motsvarande verksamhet i 
 kommunen, och 
3. avgifterna inte är oskäligt höga. (Skollagen 2 a kap 17 §) 
 
Om verksamheten helt eller till väsentlig del ändras eller flyttas, ska beslutet om 
godkännande upphävas. Om huvudmannen avser att fortsätta den ändrade eller 
flyttade verksamheten måste nytt godkännande sökas. (Skollagen 2a kap 13 §) 
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forts § 49 
 
Bedömning av ansökan 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ligger till grund för Bastasjö förskola AB:s 
ansökan, som bedöms svara mot de krav på god kvalité och säkerhet som ställs i 
skollagen samt de kvalitetskrav som barn- och ungdomsnämnden fastställt  
(2a kap 13 §).  
 
Godkännande föreslås gälla för Bastasjö förskolas utökade och delvis flyttade 
verksamhet under högst två år och därefter för verksamhet i den omfattning den 
bedrivs idag i de lokaler som nuvarande förskola finns. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
1. att  ge Bastasjö förskola AB godkännande för att bedriva förskola enligt ovan  
       samt 
 
2. att  bevilja bidrag till verksamheten. 

 
 Arbetsutskottet vill att förvaltningen kompletterar handlingarna med en ritning över 
 tilltänkta för ändringar. Denna går med i utskicket i samband med kallelsen till Barn- 
 och ungdomsnämnden. 
     

Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

________________ 
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Kommunstyrelsen 2010.163 291 
Tekniska nämnden 
B Karlsson 
Akten      
 
   § 50 
   Utbyggnad av skola i Nättraby 
    

Bakgrund 
Elevantalet på Nättrabyskolan närmar sig det maximala antalet elever som skolan 
orka bära. Orsaken är stora elevkullar och på grund av att Nättraby har expanderat. 
Nybyggnationen är hög och säljs villor i området så är det ofta en barnfamilj som 
flyttar in. I kommunens översiktsplan som sträcker sig fram till 2030 konstateras att 
utvecklingen av Nättraby har varit kraftig. I samma plan föreslås en förtätning med 
bebyggelse framförallt relativt centralt i samhället. Det finns en brist på bostadsrätter 
och mindre hus. I planen föreslås Nättraby samhälle kompletteras med cirka 400 nya 
bostäder inom planperioden.   
 
Förslag 
Läsåret 2011/2012 klarar inte nuvarande skolenhet att bära de ökade elevtalen längre. 
I detta första akuta läge kan en förhyrd modul vara en lösning. Den föreslås placeras 
på nuvarande skoltomt. Modulen behöver innehålla 4 basutrymmen/klassrum med 
fritidshem. 
 
Läsåret 2012/2013 bör en kompletterande skolenhet för ca 200-250 elever stå klar. 
Den nya enheten bör vara byggd efter de principer som gäller på dagens 
Nättrabyskola det vill säga en stor flexibilitet eftersom de stora elevgrupperna 
kommer vandra genom F-9 verksamhet. Lokalerna ska kunna användas av både 
yngre och äldre årskurser samt fritidshem. De flexibla lokalerna kan om utrymme 
eventuellt finns innehålla förskola då behovet av förskoleplatser i Nättraby är stort.  
De förhyrda modulerna avvecklas i samband med att ny skolenhet står klar. 
Nättrabyskolan har svårt att klara de stora elevkullar som kommer de närmaste åren 
och då har man redan optimerat och använder dagens lokaler maximalt. Det kan bli 
svårt att klara trycket på idrottshallar och specialsalar. En noggrann bedömning av ett 
ökat behov kring mat, special och gymnastik salar tas med i kommande förstudie. 
 
Eftersom nuvarande skoltomt är begränsad av omkringliggande villor och den 
skolgårdsyta som finns redan idag inte är optimal vid en permanent nybyggnation är 
det prioritet att hitta en tomtyta så nära dagens skola som möjligt. Detta är viktigt 
både för att hålla ihop verksamheten pedagogiskt och organisatoriskt. 
Närhetsprincipen är också viktig för tillgång till bibliotek, matsal och idrottshall med 
mera. 
Det är viktigt att den nya skolenheten ses som en sammanhållen verksamhet i ett F-9 
perspektiv tillsammans med Nättrabyskolan och att det finns en gemensam ledning. 
 
Den tomtyta som är mest intressant är Fortifikationsverkets tomt på Skolvägen. 
Denna tomt har en fördel med närheten till Nättrabyskolan.  
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forts § 50 
 
De förslag på alternativa placeringar är Villa Fehr tomten där det finns möjlighet att 
bygga men det känns som ett sämre alternativ då den ligger något längre ifrån 
Nättrabyskolan och miljön vid en större väg är inte är optimal. 
Det finns också en viss möjlighet att bygga till Nättraby skolan på egna tomten men 
skolgården på Nättrabyskolan har under åren krympt till ett minimum för de elevtal 
som finns idag så stor försiktighet bör iakttas.   
 
Ekonomi 
Investeringskostnaderna för en ny skolenhet finns avsatta i förslaget till KS, 
investeringsbudget 2011-2015. 
2011 finns också avsatta medel i investeringsbudget 2011-2015 för iordningställande 
av skolmodul. 
Kostnad för hyra av skolmodul vid 1-års kontrakt: 1 548 800 kr. 
Inventarier kostnader på 250 000 kr till skolmodul kommer att ansökas från KS 2011 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslås besluta 
 
1. att  hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att  
  förhyra skolmodul/paviljong på Nättrabyskolan inför läsåret 2011/2012 
 
2.  att  hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att 
 genomföra en förstudie för etablering av en ny skolenhet på 
 Fortifikationsverkets tomt på Skolvägen, Nättraby(8:24, 8:25, 8:26) i 
 Nättraby inför läsåret 2012/2013 
 
3.  att  hos Kommunstyrelsen, inför budget 2011 begära 250 000 kr för inventarier 
 till skolmodul samt driftskostnader för skolmodul med 1 548 000 kr (halv 
 årskostnad 2011 och halv årskostnad 2012) 
 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
________________ 
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S Ohlsson 2010.129 290 
Akten 
 
 
    
   § 51 
   Etablering av ny förskola i Nättraby 
 

På Barn- och ungdomsnämndens sammanträde i mars §28 beslöts 
 
att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att teckna  
      hyresavtal enligt förslag i aktuellt ärende 
 
Tekniska förvaltningen har återkopplat till Barn- och ungdomsförvaltningen med 
besked om att tecknande av ett hyresavtal för en ny förskola måste föregås av en 
upphandling enligt lagen om offentlig upphandling. 
 
Barn- och ungdomsnämndens beslut om begäran om tecknande av ett hyreskontrakt 
med en i ärendet namngiven hyresvärd måste därför ändras. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslås besluta 
 
1.  att  hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
 teckna ett 15-årigt hyreskontrakt för en förskolelokal för 4 avdelningar med 
 tillagningskök i centrala Nättraby  
 
2.  att  den totala årshyran för barn- och ungdomsnämnden (inkl alla 
 driftskostnader exkl städkostnader) maximalt får uppgå till 1 990 000 kronor 
 
3.  att  hyreskontraktet ska löpa från tidig höst 2011 
 

 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar 
 
 1.  att   återremittera ärendet 
  
 2.  att   delegera till arbetsutskottet att besluta i ärendet på ett extra arbetsutskott 
   den 3 juni 2010.   

_______________ 
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Tekniska förvaltningen 2008.311 290 
S Ohlsson 
Akten 
 
 
   § 52 
   Förlängning av hyresavtal – tillfällig förskola på Hästö 
 

För att klara behovet av förskoleplatser i Karlskrona kommun tecknades hyresavtal 
med privat fastighetsägare för tillfälliga förskolelokaler på Hästö. Hyresavtalet löper 
från 1 januari 2009 till sista december 2010. Beslutet togs i Barn- och ungdoms- 
nämnden i november 2008 § 103. 
Hyresavtalet är nu uppsagt enligt det beslut som nämnden fattat. 
 
Dessa tillfälliga lokaler har dels använts för att kunna erbjuda förskoleplatser till barn 
boende på Hästö men också för att ge förskoleplatser till barn från andra områden.  
Verksamheten har organiserat så att en av avdelningarna har bildat en 5-årsgrupp. 
Denna verksamhet har fungerat mycket bra och är mycket uppskattad av både barn 
och föräldrar.  
Inför läsåret 2010/2011 så planeras för samma organisation för 5-åringarna och 
tanken är att den tillfälliga lokalen ska användas eftersom de fyra avdelningarna på 
den permanenta förskolan på Hästö behövs för att täcka efterfrågan från andra barn i 
området. 
För att inför hösten kunna göra en organisation för hela läsåret och möta efterfrågan 
på förskoleplatser inom Trossö/Wämöområdet önskas hyreskontraktet förlängas 
med 6 månader fram till och med den 30 juni 2011. 
Hyresvärden är positiv till denna förlängning. Hyreskostnaden för 2011 blir 
254 175 kronor (6 månader). 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att  förlänga hyreskontraktet för den tillfälliga förskolelokalen på Hästö med  
 6 månader fram till den 30 juni 2010. 

 
Beslut 

 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
________________ 
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   § 53 
       Delegationsärenden 
 
   Uppsägning av hyreskontrakt avseende Kajutans förskola 2010.154 282 
 
   Synpunkter på översiktsplan 2030, Karlskrona kommun  2009.261 212 
 
   Attestlistor för Barn- och ungdomsförvaltningen   2010.117 002 
 
   Ansökan om medel ur Karlskrona Samfond för    2010.156 046 
   Dagverksamhet från Gomorronsols förskola 
   samt beslut 
 
   Ansökan om medel ur Palénska Donationsfonden  2010.131 046 
   från Kottens fritidshem samt beslut 
 
   Ansökan om medel ur Palénska Donationsfonden  2010.123 046 
   från Nätverket för fritidspedagoger samt beslut 
 
   Detaljplan för Östra Nättraby 2:18 m fl    2010.118 214 
 
   Detaljplan för Stumholmen 2:22, utökat Marinmuseum  2010.111 214 
 
   Detaljplan för kv Stuart, Trossö     2010.110 214 
 
   Detaljplan för Hästkvarnen 7, Trossö    2009.278 214 
 
   Detaljplan för Smörblomman 2     2010.145 214 
 
   Planprogram för Frändatorp 25:14    2010.137 214 
 
   Beviljad ledighet för flicka år 5 i Jämjö skolområde  73 
   för tiden 9-11 juni 2010. Tidigare beviljad ledighet 12 dagar. 
 
   Beviljad ledighet för flicka år 4 i Jämjö Skolområde  75 
   för tiden 27 maj -6 juni 2010. Tidigare beviljad ledighet 9 dagar. 
 
   Beviljad ledighet för pojke år 6 i Jämjö skolområde  78 
   för tiden 27 maj – 2 juni 2010. Tidigare beviljad ledighet 7 dagar. 
 
   Beviljad ledighet för flicka år 8 i Jämjö skolområde  79 
   för tiden 27 maj – 2 juni 2010. Tidigare beviljad ledighet 9 dagar. 
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   Beviljad ledighet för pojke år 2 i Trossö skolområde   BUN1 2010.45 
   för tiden 23 augusti - 22 december 2010 på grund av 
   utlandsvistelse. 
 
   Beviljad ledighet för pojke år 3 i Trossö skolområde  BUN1 2010.46 
   under tiden 15-22 mars 2010. Tidigare beviljad ledighet  
   10 dagar. 
 
   Beviljad ledighet för flicka år 9 i Lyckeby skolområde   
   under tiden 12 – 27 april 2010. 
 
   Beviljad ledighet för pojke år 7 i Lyckeby skolområde 
   under tiden 10 – 26 maj 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för flicka år 9 i Lyckeby  
   skolområde från och med den 26 april 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för flicka år 9 i Lyckeby  
   skolområde från och med den 26 april 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i Lyckeby  
   skolområde från och med den 26 april 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8 i Lyckeby  
   skolområde från och med den 26 april 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för flicka år 7 i Lyckeby  
   skolområde från och med den 23 april 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 9 i Lyckeby  
   skolområde från och med den 23 april 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för pojke år 8 i Lyckeby  
   skolområde från och med den 23 april 2010. 
 
   Beslut om anpassad studiegång för flicka år 9 i Lyckeby  
   skolområde från och med den 30 april 2010. 
    
   Beslut 
   Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena. 
   Beslut finns tillgängliga på Barn- och ungdomsnämndens kansli. 
   ______________
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   § 54 
   Meddelanden 
 
 Kommunfullmäktige 2010.147 102 
  § 50 
  Kommunala val 
 
 Kommunfullmäktige 2008.346 042 
  § 63 
  Resultatreglering bokslut 2009 samt över- 
  föring av kvarvarande investeringsmedel 
 
 Kommunfullmäktige 2010.129 291 
  § 117 
  Inventarier till ny förskola i Nättraby  
  (Stora Vörta) 
 
 Skolverket 2010.107 609 
  Statsbidrag för anordnande av sommarskola 
  2010 
 
 Skolverket 2009.165 610 
  Information om Skolverkets fortsatta  
  implementering av skollagen och skol- 
  reformerna 
 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen 
 tas till protokollet. 
   _______________ 
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   § 55 
   Kurser och konferenser 
 
   På augustisammanträdet kommer de som var i Alvesta på föreläsningen  
   ”Diskriminerad, trakasserad eller kränkt i skolan” att dela med sig av vad de fick  
   lära sig. 

______________ 
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§ 56 
Övrigt 
 
Förberedelseklasserna 
Lisbeth Bengtsson (S) frågar om det planeras någon förändring gällande  
föreberedelseklasserna. 
 
Förvaltningschefen svarar att Barn- och ungdomsnämnden tog beslut den  
16 december 2008 § 117, om att eleverna ska integreras till ordinarie klasser 
så snart som möjligt. Från och med höstterminen 2010 kommer det inte att 
finnas några förberedelseklasser på Sunnadalskolan. Beredskap ska istället 
finnas i den hemskola som eleven tillhör. 
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Patrik Hansson (S) 
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Jeanette Pettersson (S) 
Eva-Britt Dahlström (S) 
Roland Andreasson (S) 
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Bo Svensson (S) 

Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (M) 
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Tjänstemän 
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Nickas Platow (M) from kL I0.35 § 58 ruredragningen 

Åsa Thelning (FP) 
Eva Henningsson (S) 
Ola Svensson (SD) 

Siv Holrnberg (S) 
Helene Gustafsson (S) 
Faraj Abu Iseifän (S) tom kl 10.50 ruredragningen 

Richard Lundqvist (S) 

Bodil Karsvall, barn- och ungdomschef 
Anja Eklund, kvalitetschef 
Solvig Ohlsson, verksamhetschef fOrskola 
Ewa Bellwalius, controller 
Gunilla Ingestad, kvalitetssamordnare §57 
Lena Lund, matematikutvecklare § 57 
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3 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 27 augusti 2010. 

Intygar i tjänsten 
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BARN-OCH UNGDOMSNÄ/v\NDEN Sammanträdes protokoll 

Akten 

J1..slerandes sigc 

§ 57 
Aktuell information 

1. Utfall upphandling Nättraby 
Verksamhetschef för förskolan, Solvig Ohlsson, informerar om 
upphandlingen av förskola i Kättraby som genomförts under sonnnaren. 
En förskola med fyra avdelningar och tillagningskök kommer att stå klart i 
Stora V örta i september 2011. 

2. Betygsstatistik efter sommarskolan 
K valitetssamordnare Gunilla Ingestad presenterar betygsresultatet flire och 
efter årets sonnnarskola i de tre kärnämnena. 
Årets resultat för kommunen som helhet innan sommarskolan visade att 
10,7% av eleverna i åk 9 inte vad behöriga till gymnasium. Efter 
sommarskolan vad resultatet nere i 7,6%. 

3. Mattes katten 
Matematikutvecklare Lena Lund presenterar Matteskatten för barn- och 
ungdomsnlimnden. Matteskatten är ett material för skolorna där man kan 
arbeta praktiskt med matematik. I Matteskatten finns bland annat spel, 
laborationer, utematematik och kommuniktionsmatematik. 

4. Implementering nya skollagen 
FörvaltningschcfBodil Karsvall informerar om implementeringen av den nya 
skollagen. Den nya skollagen gäller från den I augusti 2010 men ska 
tillämpas från den 1 juli 2011. Implementeringsinsatser görs av skolverket. 
Förvaltningen kommer nu att fokusera på ny skollag, ny läroplan samt ny 
betygs skala. 

5. Olycksfallsstatistik 2009 
Redovisning sker i september 20 I 0. 

Sign. Sign. 
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2008.53.291 
2009.52.291 

Juslerandes sign. 

§ 58 
Investeringstillstånd för Tullskolan 

Bakgrund 
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut under§ 5/2010-01-27 uppdragit åt 
tekniska förvaltningen att utföra projektering gällande ombyggnad av Tullskolan. 

Då Tullskolan under en längre tid haft anmärkningar i byggnaden gällande 
ventilation med mera har Barn - och ungdomsförvaltningen slutfört ett 
utredningsuppdrag rörande skolans verksamheter. En grupp med representanter från 
tekniska förvaltningen och från Barn - och ungdomsförvaltningen tog fram två 
alternativ som har kostnadsberäknats. 

Ett förslag, alt 1, som innebär att Tullskolan byggs om till en F-5 skola samt 
fritidshem för ca 150 elever och 3 förskoleavdelningar har nu projekterats. 
Förslaget innebär att Kajutans tre förskoleavdelningar som idag hyrs in externt 
flyttar in på Tullskolan. Befintlig matsals byggnad är i dåligt skick och kommer 
därmed att rivas och ett nytt kök och ny matsal byggs i huvudbyggnaden. 
Projektbyggarna i Karlskrona genomför projekteringen. Då man från politiskt håll 
vill ha kostnadsberäkningar klara till Barn - och ungdomsnämndens AU den 
11 augusti och tidsplanen för denna beräkning har varit väldig snäv bygger dessa 
beräkningar till viss del på de beräkningar som gjordes vid förstudien. 

En satsning för framtiden 
Förslaget innebär en satsning för framtiden. I den nya översiktsplanen planeras en 
markant ökad bostadsbyggnation inom Tullskolans upptagningsområde. Det 
innebär att detta område kommer att behöva skola inom rimligt avstånd. 
Alternativet att hänvisa de yngre eleverna till befintliga skolor på Trossö anser vi 
inte vara genomförbart. Dels kommer inte dessa skolor att räcka till och dels 
behöver det finnas ett kommunalt alternativ inom gångavstånd. Det kan inte vara 
rimligt att barn boende i tätorten skall ha så långt till skola att det måste gå 
skolskjuts fast de bor inom tätbebyggt område. 
Förslaget innehåller en flexibilitet som gör att förskola och grundskola för de 
yngsta barnen samverkar och kan storleksmässigt variera efter behov. Det är också 
en satsning för framtiden när kommunen bygger in en flexibilitet som garanterar att 
lokalerna blir effektivt utnyttjade. 

Alternativet att utöka Wämöskolan till en F-9 skola och inte ha kvar Tullskolan 
anser vi är ett möjligt men sämre alternativ för eleverna. Området runt Wämöskolan 
är redan fyllt med skolverksamhet i både kommunal och enskild drift. 

Sign. Utdragsbestyrka nde 
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Området är hårt exploaterat och Tant Grön fortsätter att bygga ut sin verksamhet 
från en parallell till två. 
Det blir inte helt lätt att skapa en tillräckligt attraktiv utemiljö för tidiga skolår(F-3) 
och fi:itidshem för de yngsta skolbarnen. Föräldrar efterfrågar miljöer som upplevs 
som trygga och säkra för sina yngsta barn och risk films att många väljer bort en 
skola som man uppfattar som allt för stor. 

När områdena nmt Wärnöskolan kommer att börja bebyggas med fler bostäder ökar 
också underlaget för skolåren 6-9 och Wärnöskolan kommer att behövas som ett 
attraktivt kommunalt alternativ för hela Trossö skolområdet. 
Grundsärskolan kommer också att behöva utvecklas så att de äldsta 
grundsärskoleeleverna ges möjlighet att få undervisning tillsammans med 
jämnåriga. En sådan enhet skulle med fördel kunna rymmas inom befintliga 
nuvarande lokaler på Wärnöskolan. 
En satsning på Wämöskolan som F-9 skola innebär oekså att allt tänkbart framtida 
utrymme tas i anspråk och det blir svårt att kunna om behov finns utöka 
verksamheten på plats. 

Den flexibilitet som utbyggnaden av Tullskolan har innebär också att under vissa 
perioder kan det bli aktuellt att åren 4 och 5 inte placeras på Tullskolan utan på 
Wämöskolan. 
Ett nära samarbete mellan skolorna kommer därför att behöva utvecklas så att det 
blir en naturlig fortsättning som ger underlag för att det kommunala skolalternativet 
från F-9 inom Trossö skolområde. 

Med detta som bakgrund ser vi att Alternativ 1, en renoverad och utbyggd 
Tullskola, är det alternativ som sammantaget ger, vad vi kan bedöma, de bästa och 
ekonomiskt fördelaktigaste förutsättningarna för den kommunala skolverksamheten 
i området. 

Investeringskostnader 
Bedömd investeringskostnad enligt projektbyggarna är 30,3 miljoner kronor med 
mottagningskök. 
Till detta kommer yiterligare 2,7 miljoner kronor om köket skall vara ett 
tillagningskök. 
Serviceförvaltningen föreslår ett tillagningskök och vi kan tillstyrka detta ur 
verksamhctssynpunkt. Eventuella möjligheter att avveckla andra kök kan inte vi 
bedöma. 

Ökad hyreskostnad pga. investeringen inkl mottagningskök beräknas till 
2 130 182 kronor/ år. 
Hyra för Kajutan med 1 198 000 kr/år avgår så snart vi kan lämna Kajutan. 
Befintlig hyra för Tullen är 1 990 000. Denna reduceras till viss del då 
barackbyggnaden med slöjdsal och matsal avyttras, vilket motsvarar preliminärt 
300 000 kr/år. 

Sign. rL Sign 

ci:~ 
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Finansiering av ombyggnaden ryms inom tekniska nämndens investeringsram för 
fastighetsverksamhet för 2010 och 2011. Investeringen kan prioriteras inom det 
avsatta investeringsutrymmet för förskole- och skollokaler. 

Verksamhetskostnadema beräknas inte öka utan vara lika som idag. De ökade 
hyreskostnaderna kommer att äskas från Kommunstyrelsen. Barn - och 
ungdornsförvaltningen beräknar att anskaffa inventarier för 300 000 kr för både 
förskola och grundskola. Förstudien som ligger till grund för projekteringen 
innehöll mottagningskök. Efter detta har från serviceilirvaltningens tjänstemän 
framförts önskemål om att köket blir ett tillagningskök. För mottagningsköket var 
det beräknat med 50,0 tkr ilir inskaffande av inventarier. Eftersom vi inte vet vilken 
form av kök som är aktuellt finns inget inventariebehov för serviceförvaltningen 
medräknat. 
Lokalerna kan i bästa fall stå klara tidigast under hösten 2011 under förutsättningar 
att byggstart kan ske senast efter sommaren 20 I 0. Under byggtiden uppstår 
merkostnader för flytt av inventarier och skolskjuts för eleverna samt åtgärder på 
Wämöskolan för år 3-5. Dessa kostnader är att betrakta som en del av 
investeringen. 

Tjänstemannaförslag 
Barn - och ungdomsnärnnden föreslås besluta 

att hemstlllla till tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att 
genomföra ombyggnad av Tullskolan enligt ovanstående förslag 

att hos kommunstyrelsen begära den ökade årliga hyreskostnaden motsvarande 
beräknade 632,0 tkr samt 300,0 tkr för inventarier. 

att kommunstyrelsen tar ställning till vilken utformning av kök som skall gälla och 
kostnadseffekter av detta beslut 

Bilaga bifogas från serviceförvaltningen, bilaga l. 
Ritningar på Tullskolan, bilaga 2. 

Beslut 
Barn - och ungdomsnärnnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

Socialdemokratiska gruppen, Patrik Hansson (S), Jeanette Petersson (S), 
Eva-Britt Dahlström (S), Roland Andreasson (S), Lisbeth Bengtsson (S), 
Bo Svensson (S) samt Eva Henningsson (S) lämnar eget yttrande, bilaga 3. 
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Handläggare 

Eva Wrobel 

Direkt telefon 

54478 

Vår beteckning Er beteckning Datum 

2010-06-10 

Kostenheten - utformning av nytt kök i samband med ombyggnad av Tullskolan 

I området kring Tullskolan finns idag följande kök: 

Kajutans förskola - tillagningskök 55 portioner 

Tullskolan - mottagningskök 170 portioner 

I samband med ombyggnad av Tullskolan kommer ovan nämnda kök att stängas och samtliga 
måltider kommer att tillagas/serveras i ett gemensamt kök, totalt ca 220 portioner. 

Inom kostenheten förespråkar vi ett tillagningskök utifrån följande argument: 

• 220 portioner är för stor mängd måltider att skicka ur kvalitets synpunkt 

• I ett tillagningskök minskar svinnet och köket har bättre kontroll på tillgång och efterfrågan 

• V armhållningstider minskar markant 

• Tillagningsköken främjar kreativitet-kunskap-matglädje och ger högre kompetens i våra 
kök 

• Minskning av mattransporter - fördelar både ekonomiskt och ur miljöperspektiv 

• Konkurrens fördelar gentemot övriga skolor - vi kan marknadsföra skolan genom att ha ett 
eget tillagningskök 

Kostenheten arbetar med en översyn av fördelningen mellan tillagningskök och 
mottagningskök/serveringskök, tillagning ut i minsta kök är inte alla gånger försvarbart ekonomiskt 
och kvaliteten kan bli varierande. Att tillvarata kökspersonalens kompetens samt kvalitetssäkring 
av verksamheten kan också var lättare i ett större kök, vilket skulle motivera att köken i mindre 
verksamheter är mottagningskök 

Kostenheten gör dock den bedömningen att 220 portioner på "nya" Tullskolan ej kan anses som ett 
mindre kök där ovan nämnda argument skulle motivera nybyggnation av ett mottagningskök. 
Genom sammanslagningen av två kök minskar vi också antalet kök inom kostenheten. 

Kommunstyrelsen 

Postadress 
371 83 Karlskrona 

Besöksadress 
Drottninggatan 69 

Telefon 
0455-30 30 00 

Telefax 
0455-30 30 95 

E-postadress 
kommunledningsfo1Valtningen@karlskrona.se 
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Förändrade kostnader 

Verksamhetskostnadema beräknas inte öka utan vara lika med idag. Beräknad anskaffningskostnad 
av inventarier: 

Tillagningskök ca 150 000 kr 

Mottagningskök ca 50 000 kr 

Driftskostnaden för verksamheten ryms inom befintlig ram utifrån oförändrade produktion dvs 
antalet portioner är motsvarar dagens servering på Tullens mottagningskök samt Kajutans 
tillagningskök. Sysselsättningsgraden i nya köket på Tullskolan täcks av nuvarande anställningar. 

Hyra för nytt kök, Tullen ryms inom befintlig ram under nuvarande förutsättningar. 

dl I/titt 
l'Eva Wrobel 

Chef för kostenheten 
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Karlskrona den 25 augusti 2010 

Särskilt yttrande gällande ärende 2 på barn- och ungdomsnämndens föredragningslista 
den iS augusti 2010. Ärende - lnvesteringstillstånd för ombyggnad av Tullskolan. 

Den socialdemokratiska gruppen har inte något annat förslag till beslut gällande investerings
tillstånd för ombyggnad av Tullskolan. Vi anser att det till och med är bra att föräldrar och 
elever äntligen får besked om Tullskolans framtid. Vi vill dock påtala att beslutsunderlaget 
saknar viktiga delar. Tid har ju egentligen funnits. De styrande har haft en hel mandatperiod 
på sig att få fram ett komplett beslutsunderlag. Femklövem har nu under stor tidspress och 
utan vilja till att förankra ärendet (som det nu ligger) bestämt sig för attjaga på beslutsproces
sen. Vid dagens sammanträde ställde vi ett antal frågor om kompletteringar av ärendet som vi 
inte fick gehör för. Vi vill framföra att vi inte på något sätt riktar kritik gentemot handläggan
de tjänstemän. Kritiken riktar vi mot den politiska ledningen i barn- och ungdomsnämnden 
som har det fulla ansvaret för beslutunderlagen som föreläggs nämnden. 

1. När arbetsutskottet kallades till sammanträde för att bereda ärendet saknas beslutsunderla
get i sin helhet. Beslutsunderlaget delades ut först vid arbetsutskottets möte. Enligt vårt 
sätt att se det är inte detta en seriös beredning. Beror naturligtvis på stressen i beslutshan
teringen. 

2. Beslutsunderlaget saknar ritningsunderlag/kalkylunderlag. Skulle ha varit med då vi trots 
allt ska ta beslut om ett ärende på drygt 30 miljoner kronor. 

3. Vid nämndens möte framkom att det fortfarande finns en efterfrågeökning av nya försko
leplatser. Detta är naturligtvis mycket positivt för Karlskronas utveckling. Vi måste kunna 
erbjuda alla som vill en förskoleplats. Detta innebär att det är osäkert om kommunen kan 
lämna Kajutans förskolelokaler under nästa år. Detta är av central betydelse för driftkost
naden för hela projektet. Beslutet förutsätter att kommunen lämnar Kajutans nuvarande 
lokaler. Vi anser att detta förhållande ska redovisas i beslutsunderlaget. Viktig information 
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

4. Beslutsunderlaget beskriver inte hur och var eleverna ska erbjudas undervisning under 
tiden Tullskolan renoveras. 

5. Ärendet som presenterats får betraktas som ett byggprojekt. Ärendet saknar beskrivning 
av verksarnhetside. Vi har inte fått någon beskrivning av de pedagogiska tankarna för Tul
len/Vämö. 

Vi anser att ovanstående är högst relevanta frågor som skulle ha funnits med i beslutsunderla
get. Men förklaringen ligger väl i att "klockan är fem i tolv". Femklövem måste under alla 
omständigheter fatta beslut innan valet den 19 september. 

För den socialdemokratiska gruppen 

Patrik Hansson 
gruppledare 
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§ 59 
Tant Grön AB - lokalbidrag 2010 Kättilsmåla förskola 

Enligt beslut i barn- och ungdomsnämndcn den 27 januari 2010, § 3, har nämnden 
beslutat att bevilja extra lokalbidrag för förskolan i Kättilsmåla. Det beviljande 
bidraget förutsatte att antalet platser i ftirskolan förblir detsamma under hela året. 
Tant Grön AB har inkonnnit med en begäran om att fii utökat extra bidrag för 2010 
med anledning av att antalet platser har minskat från anmälda antalet under 20 l 0, 
89 platser, till nuläget 76 platser. Volymminskningen är genomförd från l april 
2010. 
En minskad volym innebär att mellanskillnaden mellan faktisk lokalhyra och lokal
hyra enligt bidragsnormen ökar och på så sätt ger utrymme för ett ökat extra bidrag. 

Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 

att bevilja Tant Grön AB ett utökat lokalbidrag från den l april 20 l 0 som 
motsvarar en volym på 76 platser. Bidraget utbetalas retroaktivt för perioden 
april- augusti med 72.935 kronor och från september- december 2010 utökas 
det extra bidraget från 25.236 kronor per månad till 39.823 kronor per månad. 
Totalt ökas det extra bidraget för 2010 med 131.238 kronor. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
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Jc1slerande:; s.ign. 

§60 
Yttrande till förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning enligt 
kommunallagen, resurstilldelning till fristående skolor Tant Grön AB 

Mats Olsson har överklagat Karlskrona kommun barn- och ungdomsnämndens 
beslut den 27 januari 20 l 0, § 2, om tilldelning av bidrag till de fristående skoloma 
2009. 
Förelagd att y1!ra sig över det yitrande Mats Olsson den 2 juni 2010 inkommit med 
till förvaltningsrätten vill Barn- och ungdomsnämnden anföra följande. 

Barn- och ungdomsnämnden bestrider Mats Olssons yrkande och yrkar att 
förvaltningsrätten fastställer nämndens beslut om tilldelning av bidrag för 2009. 

Länsrätten i Blekinge län har i laglighetsprövningsmål, mål nr 161-09, prövat 
lagligheten av Barn- och ungdomsnämndens beslut den 28 januari 2009, § 2, om 
resursfördelning till de fristående skolorna för 2009. Länsrätten upphävde i dom 
den 26 november 2009 beslutet avseende resursfördelningen då länsrätten fann att 
beslutet på en punkt, såvitt avsåg den schablonmässigt angivna skolpliktskostnaden, 
stred mot likabehandlingsprincipen i 9 kap 6 § skollagen. I domen tog länsrätten 
ställning till den principiella frågan om lagligheten av beräkningsmodellen för 
lokalkostnaderna utifrån genomsnittlig kostnad för elever i den kommunala skolan. 
Länsrätten fann denna beräkningsprincip förenlig med likabehandlingsprincipen. 
Inte heller i övrigt fann länsrätten att resursfördelningsmodellen till de fristående 
skolorna stred mot skollagen. 

Med länsrättens dom som utgångspunkt fattade barn- och ungdomsnämnden den 27 
januari 2010, § 2, ett n)1t beslut om resursfördelning till de fristående skolorna 
2009. Beslutet tog sikte på att justera den punkt som utgjort grund för att upphäva 
det tidigare beslutet om resursfördelning av 28 januari 2009, d v s bristen på 
underlag för den schablonmässigt angivna skolpliktskostnaden. Som länsrätten 
angett i sin dom är det möjligt att vid resursförfördelningen beakta 
skolpliktskostnader för den beredskap kommunen är skyldig att hålla. Det nya 
beslutet innehåller en redogörelse för de faktiska kostnader kommunen har llir att 
kunna garantera alla elever tillgång till skola i närhet till hemmet. 

Mot bakgrund av klagandens ifrågasättande av kostnaden 3,6 miljoner kr i 
förhållande till den totala lokalkostnaden bör det klargöras att den angivna 
skolpliktskostnaden 3,6 miljoner kr avser den sk basresursen, dvs 
undervisningskostnader och övriga till verksamheten hänförliga kostnader 
exklusive lokalkostnader. I det nya beslutet har något skolpliktsavdrag inte gjorts 

Sign. Sign. Jldmgsbe~ryrkande 
avseende loka erra utan enblrt avseende 
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Det nya beslutet från den 27 januari 2010 innebär således att det totala 
skolpliktsavdraget uppgår till 3,6 miljoner kr, vilket i sin helhet avser basresursen. I 
det tidigare av länsrätten upphävda beslutet den 28 januari 2009 hade ett 
procentuellt skolpliktsavdrag gjorts även avseende lokalkostnaderna. 

Nämndens nya beslut innebär att lokalbidraget kommer att justeras i förhållande till 
det upphävda beslutet och att friskolorna för 2009 således har rätt att erhålla 
lokalbidrag motsvarande den kommunala genomsnittliga lokalkostnaden utan 
procentuellt skolpliktsavdrag. 

Som angetts i det överklagande beslutet motsvarar avdraget kommunens kostnader 
för att hålla en extra beredskap om 60 elevplatser. Skolpliktskostnaderna 3,6. 
miljoner kr i det nya beslutet har beräknats utifrån budgetens belopp och 
fördelningen 7 elever i förskoleklass (7* 46 700 kr), 3 elever i klass 1-5 (3*54 600 
kr) och 50 elever i klass 
6-9 (50*62 100). 

Klaganden har vidare anmärkt att han tycker kommunen överskattar antalet elever i 
den kommunala skolan i syfte att hålla nere snittkostnaden per elev. Ett sådant 
resonemang vill Barn- och ungdomsnämnden bestämt tillbakavisa. Den 
genomsnittliga lokalkostnaden baseras på det faktiska elevantalet för oktober 
månad före bidragsåret. Under årets lopp sker naturligtvis förändringar i elevantalet 
och den redovisade siffran från kommunens årsredovisning 2009, 5 495 elever, 
avser elevantalet vid.årets slut. 

I övrigt hänvisar Barn- och ungdomsnämnden till vad nämnden anfört i inlagor till 
länsrätten i mål nr 161-09, i vilka nämnden redogjort för den underliggande 
beräkningen av bidragsbeloppen. 

Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden 

att anta yttrandet som sitt eget, samt 

att överlämna yttrandet till förvaltningsrätten i Växjö. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt beslutsförslaget. 

Sign. Sign. Utdrogsbestyrkande 
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§ 61 
Yttrande till förvaltningsrätten gällande tillämpning av skollagen -
Bastasjö förskola AB, mål nr 1538-10 

Bastasjö Förskola AB har överklagat barn- och ungdomsnärnndens beslut den 
10 februari 2010 om tilldelning av bidrag till fristående skola. 

Barn- och ungdomsnärnnden har beretts tillfälle att yttra sig över Bastasjö 
Förskolas inlaga till förvaltningsrätten daterad den 22 juni 2010. Barn- och 
ungdomsnärnnden har inget ytterligare att anföra med anledning Bastasjö Förskolas 
yttrande utan hänvisar till vad nämnden anfört i sitt tidigare yttrande i målet 
angående principerna för beräkning av lokalbidraget. 

Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden 

att anta yttrandet som sitt eget, samt 

att överlämna yttrandet till förvaltningsrätten i Växjö. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt beslutsförslaget. 

Sign . Sign. icl 
. 
!. !) 
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Utdragsbestyrkande 
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BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN 

Förvaltningsrätten Växjö 
Karlskrona Montessori AB 
E Bellwaldius 

2010.88.043 

Akten 

Jt.:slercmdes slgn. 

§ 62 
Yttrande till förvaltningsrätten gällande tillämpning av skollagen -
Karlskrona Montessori AB, mål nr 1539-10 

Karlskrona Montessorifriskola AB har överklagat barn- och ungdomsnämndens 
beslut den l 0 februari 2010 om tilldelning av bidrag till fristående skola. 

Barn- oeh ungdomsnämnden har beretts tillfiille att yttra sig över Karlskrona 
Montessorifriskola AB inlaga till förvaltningsrätten daterad den 22 juni 20 l 0 och 
vill med anledning härav anilira följande. 

I sitt yttrande hävdar Karlskrona Montessorifriskola sammanfattningsvis att 
beloppen avseende lokaler i nämndens budget inte ger en rättvisande bild av 
lokalkostnaderna för de kommunala skolorna. Samma frågeställning var föremål för 
prövning i länsrätten i Blekinge dom i mål nr 161-09 och länsrätten fann i detta mål 
kommunens sätt att beräkna lokalkosmaden förenlig med likabehandlingsp1incipen. 

Det är inte korrekt att, såsom friskolan påstår, Rosenholmsskolans kostnader llir 
lokaler llir idrott och gymnastik bärs av idrotts- och fötidsförvaltningen. För 
Rosenholmsskolan och övriga skolor som nyttjar lokaler som idrott- och 
fritidsförvaltningen ansvarar för sker utifrån principen att varje förvaltning ska bära 
sina egna kostnader en interndebitering mellan förvaltningarna. På motsvarande 
sätt är den hyres beräkning som tekniska förvaltningen tillämpar konstruerad så att 
samtliga kostnader inklusive kostnader för underhåll ska belasta den förvaltning 
som nyttjar lokalerna. Barn- och ungdomsnämnden hänvisar härvid till 
fastighetschef Anders Kumlins redogörelse för hyresberäkningen som utgjorde 
inlaga i omnämnda mål nr 161-09. 

Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnärnnden 

att anta yttrandet som sitt eget, samt 

att överlämna yttrandet till förvaltningsrätten i Växjö. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnärnnden beslutar enligt beslutsförslaget. 
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BUN 
Centr fOrv 
Rektorer 
Skolomr 
Media 
EArebark 
KKC 
Stöd/utv 
Friskolor 
fOr 
Enskvht 
Psilander Graf 
Info enheten 
Receptionen 
Akten 

Justorondos sign. 

2010.209 006 

§63 
Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden 2011 

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan 

barn- och ungdomsnämndens sammanträdestider 2011. Med på planen finns även 
förslag till datum för ärendegenomgång och sarnmanträdestider för arbetsutskottet. 

Det blir ett extra sanunanträde den 5 januari för bland annat val av ledamöter till 
arbetsutskottet. 

Beslutsförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2011. 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt beslutsförslaget. 

Sign. Utdmgsbestyrkaf1 da 
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§ 64 
Delegationsärenden 

Justerandes sign. 

Dnr 

2010/8018 

2010/8017 

2010/8016 

2010/8032 

2010/8015 

2010/8017 

2010/8030 

2010/8029 

2010.129 290 
108 

2010.175 609 

BUN5 
2010.37 606 
BUN5 
2010.38 606 
BUN5 
2010.39 606 
BUN5 
2010.42 606 
BUN5 
2010.43 606 
2008.56 214 
2010.104 214 
1 

S;go.~· 
'i:;\ ·v . 
• 

Ärendemening 

Prövning om en elev ska tas 
emot i särskolan 
Prövning om en elev ska tas 
emot i särskolan 
Prövning om en elev ska tas 
emot i särskolan 
Prövning om en elev ska tas 
emot i särskolan 
Prövning om en elev ska tas 
emot i särskolan 
Prövning om en elev ska tas 
emot i särskolan 
Prövning om en elev ska tas 
emot i särskolan 
Prövning om en elev ska tas 
emot i särskolan 
Delegering av beslut till AU 
Beslut om anpassad studiegång 
för elev 
Beslut att avslå framställan att 
ta del av allmän handling 
Ledighet för elev för enskild 
angelägenhet 
Ledighet för elev för enskild 
angelägenhet 
Ledighet för elev för enskild 
angelägenhet 
Ledighet för elev för enskild 
angelägenhet 
Ledighet för elev för enskild 
angelägenhet 
Yttrande i planärenden 
Y ttande i planärenden 
Beslut om anpassad studiegång 
för elev 
Sign. 

Sammanträdesdotum Blad 
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Sammanträdes protokoll 

Skolområde/avdelning 
och delegat 
Särskolan/Tomas Hall 

Särskolan/Tomas Hall 

Särskolan/Tomas Hall 

Särskolan/Tomas Hall 

Särskolan/Tomas Hall 

Särskolan/Tomas Hall 

Särskolan/Tomas Hall 

Särskolan/Tomas Hall 

Barn- och ungdomsnämnden 
Jämjö skolområde/ 
Lena Sandgren Swartz 
Centralt/Bodil Karsvall 

Rödeby skolområde/UlfEbbesson 
Gutte Wilson, Charlotte Swärdh 
Röde by skolområde/Ulf Ebbesson 
Gutte Wilson, Charlotte Swärdh 
Röde by skolområde/Ulf Ebbesson 
Gutte Wilson, Charlotte Swärdh 
Röde by skolområde/Ulf Ebbesson 
Gutte Wilson, Charlotte Swärdh 
Rödeby skolområde/Ulf Ebbesson 
Gutte Wilson, Charlotte Swärdh 
Centralt/Solvig Ohlsson 
Centralt/Solvig Ohlsson 
Sunnadals skolenheter/ 
Sven B' ... i, ,,], 

Utdrogsbestyrkande 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

1 

2 

3 

4 

2010.175 619 

98 

101 

97 

89 

89 

2010.144 046 
2010.117 002 

2010.117 002 

2010.117 002 

2010.117 002 

2010.117 002 

Beslut om anpassad studiegång 
för elev 

Beslut om anpassad studiegång 
fOr elev 
Beslut om anpassad studiegång 
för elev 
Beslut om anpassad studiegång 
för elev 

Beslut om anpassad studiegång 
för elev 
Ledighet för elev för enskild 
angelägenhet 
Ledighet filr elev för enskild 
angelägen11et 
Ledighet för elev för enskild 
angelägenllet 
Ledighet fOr elev för enskild 
angelägenhet 
Ledighet fl:ir elev för enskild 
angelägenllet 
Beslut om avgifts-
Befrielse i förskole
verksanlhet och 
skol barnsomsorg 
Beslut om anpassad studiegång 
för elev 

Ledighet för elev för enskild 
angelägenllet 
Ledighet filr elev för enskild 
angelägenllet 
Placering av elev i särskild 
undervisnings grupp 
Placering av elev i särskild 
undervisningsgrupp 
Beviljande av medel ur fonder 
Utse attestansvarig/ 
ersättare samt attestbelopp 
Utse attestansvarig/ 
ersättare samt attestbelopp 
Utse attestansvarig/ 
ersättare samt attestbelopp 
Utse attestansvarig/ 
ersättare samt attestbelopp 
Utse attestansvarig/ 

Samr:iantrödosdaturn Blad 
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Sammanträdespratokoll 

Sunnadals skolenlleter/ 
Sven Björkander 

Sunnadals skolenheter/ 
Sven Björkander 
Sunnadals skolenheter/ 
Sven Björkander 
Sunnadals skolenlleter/ 
Sven Björkander 

Sunnadals skolenlleter/ 
Sven Björkander 
Sunnadals skolenlleter/ 
Sven Björkander 
Sunnadals skolenlleter/ 
Ulla Ståhl 
Sunnadals skolenlleter/ 
Ulla Stähl 
Sunnadals skolenlleter/ 
Ulla Ståhl 
Sunnadals skolenheter/ 
Ulla Ståhl 
Centralt/Solvig Ohlsson 

Jämjö skolområde/ 
Lena Sandgren Swartz 

Jämjö skolområde/ 
Lena Sandgren Swartz 
Jämjö skolområde/ 
Thomas Simonsson 
Jämjö skolområde/ 
Lena Sandgren Swartz 
Jämjö skolområde/ 
Lena Sandgren Swartz 
Centralt/Bodil Karsvall 
Centralt/Bodil Karsvall 

Centralt/Bodil Karsvall 

Centralt/Bodil Karsvall 

Centralt/Bodil Karsvall 

Centralt/Bodil Karsvall 
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2010.117 002 Utse attestansvarig/ 
ersättare samt attestbelopp 

2010.117 002 Utse attestansvarig/ 
ersättare samt attestbelopp 

2010.117 002 Utse attestansvarig/ 
ersättare samt attestbelopp 

2010.117 002 Utse attestansvarig/ 
ersättare samt attestbelopp 

2010.117 002 Utse attestansvarig/ 
ersättare samt attestbelopp 

Beslut 

Sammanlrädesdatum Blad 
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Sammanträdesprotokoll 

Centralt/Bodil Karsvall 

Centralt/Bodil Karsvall 

Centralt/Bodil Karsvall 

Centralt/Bodil Karsvall 

Centralt/Bodil Karsvall 

Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli. 

Justerandes sign. Sign. Sign. 
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§65 
!Vleddelanden 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens AU 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

2010.173 026 
§ 72 

Sc1Y11nantrildesdah,m Blad 
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Policy för arbetsinriktad rehabilitering 

2009.253 042 
§ 74 
Avrapportering av kommunfullmäktiges 
uppdrag/särskilda direktiv 2009 

2010.180 140 
§ 76 
Näringslivspolitiskt program 20 I 0 

2007.384 611 
§ 139 
Investeringstillstånd för ombyggnad av 
Vedebyskolan 

2009.290 042 
§ 101 
Fördjupad beredning av delårsrapport per 
den 30 april 2010 

20 I 0.190 042 
§ 97 
Revisionsberättelse år 2009 och beslut om 
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga 
nämnder och de enskilda förtroendevalda 
i dessa organ. 

2008.233 042 
§ 98 
Arsredovisning år 2009 för Karlskrona 
kommun 

Utdrngsbes!yrkonde 
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Justerarides sign. 

fort§ 65 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige 

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden 

Skolverket 

Socialstyrelsen 

Sveriges Tandläkarförbund 

Personal på Kajutans förskola 

Lärarförbundet 

2009.290 042 
§ 100 
Komplettering av ärendet avs. Uppföljning 
per den 28 februari 20 JO; ytterligare 
sommarjobb år 2010 till gymnasieungdomar 

2010.189 041 
§ 101 
Förslag till budgetramar oeh övergripande 
mål för åren 2011-2013 

2007.384 611 
§ 53 
Jnvesteringstillstånd gällande fömyelse/ 
ombyggnad av Vedebyskolan 

2010.128 291 
§ 62 
Extra ärende Återkallande av ärende 
Projekteringstillstånd för ombyggnad av 
Stnrkö skola 

2009.141 027 
Statsbidrag till lärarfortbildning våren 20 I 0 
(SFS 2007:222) 

2010.99 106 
Beslut - Begäran om förtydligande 

Gör gemensam sak med tandläkarna 

2010.191 609 
Skrivelse angående kök på Kajutan 

Öppet brev till utbildningspolitikema i 
kommunen 

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

Sign. i\ 

{'.~-,\~ 
':t 

Sign. Utdragsbesfyr>mnde 

' 
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BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll 

Justerandes sign. 

§ 66 
Kurser och konferenser 

Rektor och la§en - nya utmaningar i en ny tid 
13-14 oktober 2010 i Jönköping 

Fyra ledamöter har möjlighet att åka, intresseanmälan har inkommit från 
Patrik Hansson 
Roland Andreasson 
Ola Svensson 
Ytterligare en plats finns. Anmälan om intresse snarast till Eva Karlsson. 

Kommunaljuridikför tjänstemän ochförtroendevalda 
8 oktober 2010 i Stockholm 

Inbjudan till föreläsning kring hållbart jämställdhetsarbete i kommunen 
13 oktober 2010, KKC Gullbema, Oscarsväm 
Gratis 

Anmälan har hittills lämnats av: 
Eva-Britt Dahlström (S) 
Siv Halmberg (S) 
Eva Henningsson (S) 
Helene Gustafsson (S) 

Anmälan snarast till Eva Karlsson. 

Sign. Utdragsbestyrkande 
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BARN-OCH UNGDOMSNÄMNDEN Sommonträdesprotokoll 

Justerandes sign. 

§ 67 
Övrigt 

Ekonomiskt läge 
Patrik Hansson (S) frågar hur ekonomin ser ut för förvaltningen. 
FörvaltningschefBodil Karsvall svarar att när delårsbokslutet är klart ser vi hur det 
ser ut. De 4,9 Mkr som utlovats till förvaltningen är en förutsättning för att kunna 
presentera ett nollresultat. F örskoleutvecklingen framöver är mycket osäker. 
Inflyttningstrenden är positiv för kommunen och många barn flyttar hit. 
Om åtgärder behöver vidtagas meddelas presidiet. 

V ppföljning politikergrupp - attityder i skolan 
Åsa Thelning (FP) frågar om en tidpunkt då förvaltningen ska presentera sina 
förslag på de åtgärder som gruppen presenterade på nämndens majsammanträde. 
Förvaltningschefen svarar att man inväntar inspektionen från Skolinspektionen. 
Förvaltningen hoppas kunna ge svar under hösten 2010. 

Skolinspektionen 
Kommunens samtliga skolor, kommunala, gymnasieskolor och friskolor kommer 
under hösten att granskas av skolinspektionen. Begärt material har skickats in till 
skolinspektionen. Nu väntar besök på samtliga skolor. 

Sign. Slgn. Utdragsbestyrkande 
, 

{ 
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 29 september 2010 
 
§ 68 Aktuell information 

- Olycksfallsstatistik 2009 
- Öppen förskola 

      
   § 69 Delårsbokslut augusti 2010 
 
   § 70 Renovering av Holmsjö skola - inriktningsbeslut 
 
   § 71 Delegeringsärenden avgjorda med stöd av beslutande rätt 
 
   § 72 Meddelanden 
 
   § 73 Kurser/konferenser 
 

  § 74 Övrigt 
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Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden  
 Onsdagen den 29 september 2010 kl 08.30 –10.15 
 
Beslutande  ordf Jan-Olof Petersson (FP) 
                     1:e v ordf Johan Elofsson (M)    
 2:e v ordf Patrik Hansson (S)  fr o m kl 10.00 Beslutssammanträdet 

 Birgitta Gamelius (M)   
 Thomas Brindefalk Knutsson (KD)        
 Jeanette Pettersson (S)    

 Eva-Britt Dahlström (S) 
 Roland Andréasson (S)    

 Lisbeth Bengtsson (S) 
 Bo Svensson (S)  
     
Tjänstgörande ersättare Nicklas Platow (M)            

 Åsa Thelning (FP)   
 Margareta Olin Mattsson (C)  

  Eva Henningsson (S)     tom  kl 10.00 Beslutssammanträdet 
 Helene Gustafsson  (S) 
 Ola Svensson (SD)        

 
Ersättare  Eva Henningsson (S)  fr o m kl 10.00 Beslutssammanträdet   
 Richard Lundqvist (S)   
    
    
Tjänstemän Bodil Karsvall, barn- och ungdomschef 
 Mats Dahl, verksamhetschef grundskola/fritidshem 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola 
 Ewa Bellwalius, controller 
 Eva Karlsson, nämndsekreterare  
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Utses att justera  Thomas Brindefalk Knutsson (KD) 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli fredagen den 1 oktober 2010   
  
 
Justerade paragrafer §§ 68-74          
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
  
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Protokollet från Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 29 september är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 1 oktober  2010. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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§ 68 
Aktuell information 

 
1. Presentation 
 

Mats Dahl, ny verksamhetschef för skola och fritidshem ger en kort 
presentation av sig själv. 
______________ 
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Rapport   2010.332.609 
Akten     
     
 
 Forts § 68 

 
 
Aktuell information 
 
2.   Olycksfallsstatistik 2009 

Verksamhetschef för förskolan, Solvig Ohlsson redovisar olycksfallsstatistik 
för 2009 gällande förskola och skola/fritidshem. 
 
Under 2009 anmälde förskolorna 136 olycksfall till förvaltningen varav  
80 stycken som har hänt inomhus och 56 stycken tillbud som hänt utomhus. 
Till största delen är det sårskador som uppkommit men även tandskadorna 
står för en stor del av skadeanmälningarna inom förskolan. 
 
Skola/fritidshem har anmält in 183 tillbud till förvaltningen under 2009.  
De flesta skador som anmälts är även här sårskador och tandskador, men även 
frakturer finns bland de skador som är mest förekommande. 
 
Ansvarig på förskola/skola ser till att eventuella åtgärder vidtas direkt då ett 
tillbud händer. 

 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
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Akten  2009.290.042 

   
 
 
Forts § 68 
 
 
Aktuell information 
 
 
3. Öppen förskola 

 
  Förvaltningen startar upp de öppna förskolorna igen där det är möjligt. 
 

Jämjö öppna förskola  förslås hålla öppet tre halvdagar i veckan i samma 
lokaler som tidigare och med samma personal. 
Rödeby öppna förskola föreslås hålla öppet två halvdagar i veckan i de 
lokaler som använts tidigare men med samma personal som kommer att 
arbeta i Jämjö. 
Ärendet lyfts på samverkansgruppen den 12 oktober och om de fackliga  
företrädarna inte har något att erinra så kommer verksamheterna i Jämjö och 
Rödeby att starta upp från och med den 18 oktober. 
 
Nättraby öppna förskola föreslås hålla öppet tre halvdagar i veckan i samma 
lokal som tidigare. Personalfrågan är dock inte löst men förvaltningen arbetar 
på att få fram en bra lösning. Datum för öppnande är ännu ej fastställt då det 
beror på när personalfrågan blir löst.  
 
Trossö öppna förskola saknar för tillfället både lokal och personal. Den lokal 
som använts tidigare kommer att bli evakueringslokal till de elever som nu 
går på Tullskolan. Personalen är omplacerad.  
Förvaltningens förhoppning är att lokal- och personalfrågan är löst till 
årsskiftet. 

 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av informationen. 
 ______________ 
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Kommunstyrelsen  2009.290.042 
B Karsvall 
Ekonomi  
Akten     
    
    
   
   § 69 

Delårsbokslut augusti 2010 
  

Prognos 
Prognostiserat utfall per 31 december 2010 beräknas totalt till +- 0. Efter att 
förvaltningen tillskjutits ytterligare budgetmedel från kommunfullmäktige och efter 
de åtgärder som vidtogs i samband med delårsbokslutet den 30 april 2010 
prognostiseras inte med någon budgetavvikelse för 2010. 
 
I samband med delårsbokslutet har enheterna rapporterat in sina avvikelser. 
Resultaten ser generellt sett bättre ut än vad som prognostiseras vid årets slut. 
Flertalet av enheterna har budgeterat med för höga elev/platsvolymer för hösten. 
Många kommer därmed att få en negativ budgetavvikelse när det gäller intäkterna 
under hösten.  

 
Investeringar 
Av årets totala investeringsbudget på 7,1 mkr inkl 1,3 mkr från 2009 har hittills 
förbrukats 1,8 mkr. Men bedömningen idag är att hela investeringsanslaget kommer 
att ha förbrukats vid årets slut.  
 
Måluppfyllelserapportering 
I budgeten för 2010 finns följande verksamhetsmål för barn- och 
ungdomsnämndens verksamhet: 
• Alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader 
från ansökningsdatum.  
Målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall ha fått en 
plats sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum klarar nämnden av att 
hålla vid avstämningstidpunkten 31 augusti.  
• Andel elever i årskurs 9, som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall 
öka och uppgå till minst genomsnittet i gruppen större städer. För 2010 är målet  
94 %. Långsiktiga målet skall vara 100 %. 
 
I samband med vårterminens slut var det totalt 7,6 procent av kommunens elever i 
åk 9 som saknade betyg i behörighetsgivande ämnen till gymnasiet. Detta innebär 
att 92,4 % var behöriga till fortsatta studier på gymnasiet. Målet för 2010 är 94 % 
vilket idag inte bedöms möjligt att uppnå inom dagens tilldelade budgetram. Om 
förvaltningen ska nå målet 94 %, som motsvarar det bästa i landet, krävs en riktad 
satsning som innebär att grundskolan ges utökade förutsättningar. 
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 forts § 69 

 

Personaluppföljning 
Antal årsarbetare 
Antal anställda vid mätningen den 31 juli 2010 var (tillsvidare och månadsavlönade 
visstidsanställda) totalt 1 699 (1 793), 2009 års siffror inom parantes, varav 1 452 
(1 531) kvinnor och 247 (262) män. Detta motsvarar en minskning på 94 
medarbetare jämfört med samma period 2009, vilket är ca 5,5 %.   
 
Då statistiken tas ut 31/7, (under semester och sommarlov) är antalet 
visstidsanställda lägre än var det är under terminerna. 
Minskningen under perioden jämfört med 2009 beror till stora delar på att vi 
beviljat särskild avtalspension för ett antal medarbetare, en del har avgått i vanlig 
pension och några har fått sjukersättning varaktig. I samband med dessa avgångar 
har förvaltningen inte behövt återbesätta tjänster i samma utsträckning som tidigare 
för att det finns ett minskat elevunderlag i våra verksamheter. 
Antalet timanställda minskade under perioden med 20 årsarbetare. Denna 
minskning beror på att vi har tillsvidare anställda medarbetare utan fast grundtjänst 
i större uträckning än tidigare. 
På detta vis täcker vi en viss del av vikariebehovet utan timanställd personal. 
Minskningen beror också på att en del tjänsteunderlag inte behöver återbesättas. 
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har minskat från 15,76 till 12,39 dagar, en minskning med 3,37 
dagar/anställd. Den stora minskningen har skett för kvinnor, 16,81 till 12,87dagar, 
en minskning med 3,94 dagar/anställd. För män är det i stort sett ingen förändring, 
9,6 till 9,58, en minskning med 0,02 dagar. 
 
Besvarande av påpekande från kommunstyrelsens allmänna utskott § 101 
I samband med Ksau.s beredning av delårsrapport per den 30 april 2010 fick barn- 
och ungdomsnämnden följande påpekande: 
Att en jämförelse med övriga 3KVH kommuner görs när det gäller kostnaderna för 
vår förskoleverksamhet. 
Med anledning av det har jämförelsetal från ”Vad kostar verksamheten i Din 
kommun?”, bokslut 2009 tagits fram. 
 
Forts nästa sida. 
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forts § 69 
 
 
Jämförelse 
Förskola och
Pedagogisk 
omsorg

% 
inskrivna
förskola

Kostnad/
inskrivna 
barn fsk

Personal-
kostnader, 
% av tot 
kostn

Antal 
inskrivna
barn/
årsarbetare

Kostnad/
inskrivna 
barn
ped oms

Karlskrona 83 112 837 75 5,2 108 083
Karlshamn 85 117 449 71 5,2 91 805
Ronneby 84 114 423 74 5,4 78 258
Sölvesborg 81 113 844 71 4,8 82 395
Olofström 89 100 037 74 5,3 0
Blekinge län 84 111 718 73 5,2 72 108
Riket 81 112 124 74 5,4 89 171
50 000-99 999 83 112 193 75 5,4 97 351
Växjö 83 108 572 72 5,1 66 642
Kalmar 83 109 189 79 5,2 91 427
Kristianstad 87 106 031 85 5,8 87 181
Halmstad 87 102 630 76 5,7 91 465 
 
Vid en jämförelse av kostnad/inskrivna barn i förskolan har Karlskrona näst lägst 
kostnad bland Blekingekommunerna. Vid en jämförelse med riket och större städer 
50 000 – 99 999 invånare är Karlskrona marginellt dyrare. Däremot är det stor 
skillnad då jämförelse görs med våra 3KVH-kommuner. En möjlig förklaring, som 
är värd att arbeta vidare med, är att Karlskrona har många förskolor som endast 
består av en eller två avdelningar.  
 
Vid en studie av pedagogisk omsorg sticker Karlskrona ut mera och kostar mera 
oavsett vem jämförelsen görs med. En förklaring kan vara att Karlskrona kan ha ett 
högre kvalitetsmått än andra kommuner. En medveten satsning har gjorts genom att 
gemensamhetslokaler finns och en annan typ av pedagogisk omsorg än det 
traditionella ”familjedaghemmet” har skapats. Detta innebär högre kostnader 
eftersom kostnader då finns för lokal, städning av lokal och mathantering. 
Karlskrona har också en kostnad för att vi tillhandahåller allmän förskola i 
familjdaghem på två områden. 
  
För framtiden ser vi att de föräldrar som väljer familjedaghem önskar en 
omsorgsform som innebär små barngrupper i hemmiljö som alternativ till den 
traditionella förskolan. Det vi erbjuder idag liknar mer en liten förskola. Vi har 
också stora svårigheter att rekrytera dagbarnvårdare som kan ersätta de som går i 
pension. Vi kommer därför att under året arbeta med att finna former för hur den 
pedagogiska omsorgen skall utvecklas. 
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Forts § 69 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen har inte möjlighet att göra någon djupare analys 
på egen hand men ser positivt på att en sådan görs. Förvaltningen finner det mest 
lämpligt att den i så fall görs tillsammans med kommunens centrala ekonomienhet. 
 
Skolverkets kommunsammanställning gällande förskoleverksamhet, skolbarns- 
Omsorg, skola och vuxen utbildning i Karlskrona 2009 delas ut till ledamöterna, 
Bilaga 1. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att  godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2010 och att överlämna 

densamma till kommunstyrelsen. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
______________ 
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Berörd rektor 2009.89.820 
M Dahl     
Akten  
            
   
  
 

§ 70 
Renovering av Holmsjö skola - inriktningsbeslut 
 
Behov och önskemål om att bygga om Holmsjö skola har funnits under en lång 
period. 
Barn- och ungdomsförvaltningen har därför, på uppdrag av Barn- och 
ungdomsnämnden och tillsammans med tekniska förvaltningen, tagit fram två 
förslag på hur en ombyggnad skulle kunna ske. Det ena förslaget innebär att 
idrottslokalen finns kvar i skolan och det andra förslaget innebär att idrottslokalen 
byggs utanför skolan. 
Bägge förslagen innefattar också en förskoleavdelning i skolan. 
 
Idrotts- och fritidsnämnden beslutade den 30 augusti 2010, § 40 om att en 
idrottshall ska byggas i skolas närområde. Detta innebär att skolan kan förlägga sin 
idrottsundervisning till denna hall. 
Kommunfullmäktige kommer att behandla ärendet den 23 september. 
 
Med hänvisning till ovan nämnda beslut blir den framtida ombyggnaden av 
Holmsjö skola utifrån förslaget där skolans idrottsundervisning sker i lokal utanför 
skolbyggnaden.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta  
 
att  inriktningsbeslutet för den kommande ombyggnaden av Holmsjö skola ska ske 

utifrån förslaget där idrottsundervisningen sker i idrottshall utanför skolans 
egna lokaler. 

 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
_______________ 
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   § 71 
   Delegationsärenden 
   

Dnr Ärendemening 
 

Skolområde/avdelning och 
delegat 

BUN 2010.117.002 Utse attestansvarig samt 
attestbelopp/ 
Trossö/Wämö skolområde 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Bodil Karsvall 

BUN 2010.117.002 Utse attestansvarig samt 
attestbelopp/ 
Jämjö skolområde 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Bodil Karsvall 

BUN 2010.117.002 Utse attestansvarig samt 
attestbelopp/ 
förvaltnings-kontoret 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Bodil Karsvall 

BUN 2010.117.002 Utse attestansvarig samt 
attestbelopp/ 
resurs/sjukhusskola/ 
samordn. Särskola 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Bodil Karsvall 

BUN 2010.175/176.609 Beslut att avslå 
framställan att ta del av 
allmän handling 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Bodil Karsvall 

BUN 2010.117.002 Utse attestansvarig samt 
attestbelopp/ 
Nättraby skolområde 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Bodil Karsvall 

BUN 2010.117.002 Utse attestansvarig samt 
attestbelopp/ 
Lyckeby skolområde 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Bodil Karsvall 

BUN 2010.117.002 Utse attestansvarig samt 
attestbelopp/ 
Jämjö skolområde 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Bodil Karsvall 

BUN 8 2010/8016 Prövning om en elev ska 
tas emot i särskolan 
 

Stöd- och utveckling 
Tomas Hall 
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forts § 71 
 
 
BUN 8 2010/8034 

 
 
 
 
Prövning om en elev ska 
tas emot i särskolan 
 

 
 
 
 
Stöd- och utveckling 
Tomas Hall 

BUN 8 2010.40 Beslut om att elev i 
särskola ska gå i grund-
särskolan eller 
träningsskola 
 

Stöd- och utveckling 
Tomas Hall 

BUN 1 2010.97 Ledighet för elev fler än 
tio dagar (26 dagar) 

Trossö skolområde 
Bertil Karlsson 

 
BUN 2 2010.113.606 

 
Ledighet för elev fler än 
tio dagar  (20 dagar) 
 

 
Västra skolområdet Sunnadal 
Ulla Ståhl 

BUN 2 2010.115.606 Beslut om anpassad 
studiegång för elev 
 

Västra skolområdet 
Sunnadal Sven Björkander 

BUN 2 2010.116.606 Beslut om anpassad 
studiegång för elev 
 

Västra skolområdet 
Sunnadal  Sven Björkander 

BUN 3 2010.125.611 Ledighet för elev fler än 
tio dagar (11 dagar) 
 

Lyckeby skolområde 
Gunilla Bergman 

BUN 3 2010.126.611 Ledighet för elev fler än 
tio dagar  (11 dagar) 
 

Lyckeby skolområde 
Gunilla Bergman 

BUN 3 2010.165.611 Ledighet för elev fler än 
tio dagar  (12 dagar) 
 

Lyckeby skolområde 
Gunilla Bergman 

BUN 4 2010.130 Beslut om anpassad 
studiegång för elev  
 

Jämjö skolområde 
Lena SandgrenSwartz 

BUN 4 2010.157 Ledighet för elev fler än 
tio dagar  (11 dagar) 
 

Jämjö skolområde 
Helen Sollin 

BUN 5 2010.230.606 Ledighet för elev fler än 
tio dagar  (10 dagar) 
 

Rödeby skolområde 
Berndt Dabergott 

BUN 5 2010.206.606 S Placering av elev i 
särskild undervisningsgr 
 

Rödeby skolområde 
Berndt Dabergott 

BUN 5 2010.208.608 Timplan för år 6-9 Rödeby skolområde 
Berndt Dabergott 
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forts § 71 
 
 
BUN 5 2010.225.606 S 

 
 
 
 
Beslut om anpassad 
studiegång för elev 
 

 
 
 
 
Rödeby skolområde 
Berndt Dabergott 

BUN 5 2010.155.606 S Skolpliktsärende Rödeby skolområde 
Berndt Dabergott 
 

BUN 5 2010.21.616 S Skolpliktsärende Rödeby skolområde 
Berndt Dabergott 
 

BUN 5 2010.219.606 Ledighet för elev fler än 
tio dagar (40 dagar) 

Rödeby skolområde 
Ulf Ebbesson 

 
 

Roland Andréasson (S) framför önskemål om att det även redovisas om det är ett 
negativt eller positivt beslut som delegaten har fattat.  

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

_______________ 
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   § 72 
   Meddelanden 
    
    Kommunstyrelsen 2010.163.291 
      § 162  
      Utbyggnad av grundskolan i Nättraby 
 
    Kommunfullmäktige 2009.290.042 
      § 114  
      Delårsrapport per den 30 april 2010 
  
    Kommunfullmäktige  2010.227.004 
      § 115  

Gallrings- och bevarandeplan för lednings- och stöd    
processer i Karlskrona kommuns samlade verksamhet 

 
  Kommunfullmäktige    2010.226.005 

 § 117  
Uppdatering av policy för användning av telefon, e-
post, sociala medier och Internet i Karlskrona 
kommuns verksamhet 

 
   Skolverket 2010.321.049 
     Kommunblad med jämförelsetal för huvudmän 
 
 Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna, informationen 
 tas till protokollet. 
   _______________ 
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   § 73 
   Kurser och konferenser 
 
   - Rektor och la§en – nya utmaningar i en ny tid 
    13-14 oktober 2010 i Jönköping 
 
    Fyra ledamöter är anmälda: 
    Patrik Hansson 
    Roland Andréasson 
    Ola Svensson 
    Margareta Olin Mattsson  
    
 
   - Inbjudan till föreläsning kring hållbart jämställdhetsarbete i kommunen 
    13 oktober 2010, KKC Gullberna, Oscarsvärn 
    Gratis 
 
    Följande ledamöter är anmälda: 
    Eva-Britt Dahlström (S) 
    Siv Holmberg (S) 
    Eva Henningsson (S) 
    Helene Gustafsson (S) 
 
 
   - Skolinspektionens dag 2010 – inbjudan till konferens 
    22 november 2010 i Lund, Scandic Star Hotel 
    Denna kurs är redan fulltecknad. 

______________ 
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§ 74 
Övrigt 
 
1. Avskrivet mål i förvaltningsrätten Växjö  

Förvaltningschef Bodil Karsvall meddelar barn- och ungdomsnämnden att  
mål 84-10 i Förvaltningsrätten i Växjö gällande överklagandet från Tant Grön 
är avskrivet från vidare handläggning. 

__________________ 



  
   
  20 december 2010  1 
 
  

 
Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde  
den 20 december 2010 
 

 § 75 Aktuell information 
  -  Information angående kostpolicy      

   -  Redovisning av fritidshemspotten   

   § 76 Internbudget 2011   

     § 77 Ansökan om godkännande av enskilt familjedaghem – Villa Myskulla  

§ 78   Principbeslut gällande lokalbidrag för nyetableringar  

§ 79 Utbyggnad av skola i Nättraby   

§ 80 Förtydligande av nämndens direktiv till skolhälsovården  

§ 81 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning  

§ 82 Beslut om bidrag 2011 till Tant Grön AB  

§ 83 Beslut om bidrag 2011 till Friskolan Svettpärlan 

§ 84 Beslut om bidrag 2011 till Galären Utbildningar AB  

§ 85 Beslut om bidrag 2011 till Friskolan Piggelinen   

§ 86 Beslut om bidrag 2011 till Karlskrona Montessorifriskola   

§ 87 Beslut om bidrag 2011 till Bastasjö språkförskola AB 

§ 88 Beslut om bidrag 2011 till Karlskrona språkfriskola AB 

§ 89 Beslut om bidrag 2011 till Fantasi personalkooperativa förskola  

§ 90 Beslut om bidrag 2011 till Ankaret personalkooperativa förskola  

§ 91 Beslut om bidrag 2011 till Nätet föräldrakooperativ      

§ 92 Beslut om bidrag 2011 till Mariagårdens förskola    

§ 93 Beslut om bidrag 2011 till Silvertärnan föräldrakooperativ    

§ 94 Beslut om bidrag 2011 till Stumholmen föräldrakooperativ    

§ 95 Beslut om bidrag 2011 till Torlyckans personalkooperativ  

§ 96 Beslut om bidrag 2011 till Skärgårdens Montessoriförskola  

§ 97 Beslut om bidrag 2011 till Skutans föräldrakooperativ   

§ 98 Beslut om bidrag 2011 till Stubben föräldrakooperativ  

§ 99 Beslut om bidrag 2011 till Lilla Ö 

§ 100 Beslut om bidrag 2011 till Ramkullen   

§ 101 Beslut angående bidrag 2011 till VillaMyskulla   

§ 102 Delegationärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt 

§ 103 Meddelanden   

§ 104 Kurser och konferenser 

§ 105 Övrigt 
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Plats och tid Gullberna, KKC, lokal Oscarsvärn 1 
 Måndagen den 20 december 2010 kl 08.30 – 13.25 
 
Beslutande  ordf Jan-Olof Petersson (FP) 
                     1:e v ordf Johan Elofsson (M)    
 2:e v ordf Patrik Hansson (S)   

 Birgitta Gamelius (M)  jäv § 92 
 Anna Ekström (FP)  fr o m kl. 08.40 § 76 föredragningen 

 Pernilla Persson (C) fr o m kl. 09.00 § 76 föredragningen 

 Thomas Brindefalk Knutsson (KD)        
 Jeanette Pettersson (S)  fr o m kl. 08.40 § 76 föredragningen  

 Eva-Britt Dahlström (S) 
 Roland Andréasson (S)    
 Lisbeth Bengtsson (S) 
 Bo Svensson (S)  
     
Tjänstgörande ersättare Eva Ottosson (M)    
 Emina Cejvan (M) § 75 föredragningen 

 Nicklas Platow (M)  § 92         

 Siv Holmberg (S)  § 75 föredragningen 

 Helene Gustafsson (S)   
    
Ersättare  Emina Cejvan (M) fr o m § 76 föredragningen 

  Nicklas Platow (M) §§ 75-91 samt §§ 93-105  
  Siv Holmberg (S) fr o m  § 76 föredragningen    
  Faraj Abu Iseifan (S)   
 Richard Lundqvist (S)   
    
    
Tjänstemän Anja Eklund, t f barn- och ungdomschef 
 Mats Dahl, verksamhetschef grundskola/fritidshem 
 Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola 
 Ewa Bellwalius, controller 
 Eva Karlsson, nämndsekreterare  
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Utses att justera  Eva-Britt Dahlström (S) 
 
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli tisdagen den 21 december 2010   
  
 
Justerade paragrafer §§ 75-105          
 
Underskrifter    Sekreterare   ____________________________________ 
  
                            Ordförande   ____________________________________ 
                            
                            Justerare       ____________________________________ 
 
  
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 20 december är justerat. 
 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 21 december  
2010. 
 
Intygar i tjänsten 
 
 
 
Eva Karlsson 
Nämndsekreterare 
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Akten      
 
 
 
 
 
 

§ 75 
Aktuell information 
 
1. Information angående kostpolicy 

Kostchef Eva Wrobel presenterar serviceförvaltningens kostpolicy som är 
framtagen tillsammans med personal från förskolorna och grundskolorna. 
Kostpolicyn innehåller syfte, riktlinjer, livsmedelssäkerhet, inköp och 
upphandling, kompetensutveckling miljöaspekter, uppföljning samt ansvar. 
 
Informationen tas till protokollet. 

___________
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Akten BUN.2009.290.042 

 
 
 
 
 
 

§ 75 forts 
Aktuell information 

 
2. Redovisning av fritidshemspotten 

Verksamhetschef för skola och fritidshem, Mats Dahl, informerar om hur den 
en miljon som avsattes under budgetåret 2010 för att stärka kvalitén på 
verksamheten i fritidshemmen har använts. 
 
Ett brett spektra av aktiviteter har genomförts, bland annat: 
 
 Utflykter med barn och personal 
 Inköp av utrusning både för utomhus och inomhusbruk 
 Kulturaktiviteter som dans (Östra Torp) och musikinspelning (Musikugglan) 
 Studiebesök på fritidshem i andra kommuner 
 Kompetensutveckling med vikariekostnad, bla rikskonferensen för   
 fritidspedagoger och äventyrspedagogik. 
 Utveckling och uppbyggada av Äventyrsfritids (Västar området) 

 
Genomgående är att huvuddelen av fritidshemmen satsat på flera olika 
aktiviteter och att både barn och personal deltagit i någon eller flera av valda 
aktiviteter. 

 
Valet av aktivitet har gjorts utifrån gemensam planering barn-personal, i 
samråd med föräldrar  eller inom personalgruppen. Ett flertal fritidshem utgår 
ifrån ett starkt behov av att utveckla personalens kompetens med bla ny 
kompetens som t ex äventyrspedagogik eller teckenspråk, men också utifrån 
behovet av att öka vi-känslan i barn och/eller personalgruppen. 

 
De effekter som redovisas är  
 möjligheten till nya aktiviteter, 
 ökat samarbete 
 stärkt vi-känsla 
 möjlighet att utveckla verksamheten utifrån gemensamma ideer  
 ökad måluppfyllelse 

 
Effekterna har följts upp genom observationer, samtal och i något fall med 
diskussioner och dokumentation av uppnådd kvalitetsförbättring. 
 
Informationen tas till protokollet. 

____________
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Staben BUN.2010.508.041 
A Östbergh 
Intendenterna 
Rapport 
Akten 

 
     
§ 76  
  

   Internbudget 2011 
 
Controller Ewa Bellwaldius går igenom budgetförslaget för 2011 med de 
justeringar som föreslås efter kommunfullmäktiges beslut om budgetramarna den 
15 december 2010. 
 
Sammanträdet ajourneras 15 minuter. 
 
Budgettexten måste justeras då den efter kommunfullmäktiges beslut inte längre 
är helt korrekt. Barn- och ungdomsnämndens ledamöter går gemensamt igenom 
textmaterialet. Controller Ewa Bellwaldius får i uppdrag att rätta texten i 
internbudgeten.  
 
Tilläggsyrkanden 
Patrik Hansson (S) presenterar Socialdemokraternas förslag med anledning av 
internbudget 2011 barn- och ungdomsnämnden Karlskrona, bilaga 2. 
I förslaget finns tio tilläggsattsatser till internbudgeten. Nämnden gör vissa 
justeringar i att-satserna som då lyder: 
 
1. att ge förskolecheferna och rektorerna i respektive ansvarsområde i uppdrag 

att till nämnden i mars redovisa om tilldelad budget är tillräcklig för att 
klara nationella och lokala uppsatta mål. Förskolecheferna och rektorerna 
ska personligen redovisa sina slutsatser för nämnden 
 

2. att intensifiera arbetet mot kränkande behandling som nämnden tidigare 
 tagit initiativ till  
 
3. att nämnden omedelbart på nyåret 2011 påbörjar ett utvecklingsarbete som 
 tar sikte på att lyfta grundskolan i Karlskrona. Målet ska vara trygga 
 elever och bättre studieresultat 
 
4. att representanter för nämnden genomför en studieresa till exvis Haninge 
 för att inhämta erfarenhet och kunskap i arbetet med att förbättra studie- 
 resultaten 
 
5. att inga avgifter för aktiviteter som ligger inom skolans ram får tas ut från och 

med vårterminsstarten 2011 
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forts § 76 
 
6. att nämnden ber barn- och ungdomsförvaltningen utreda möjligheterna att 

införa frukost på försök på en eller flera skolor i kommunen. 
Utredningen/underlaget  presenteras för nämnden under våren 2011 

 
7. att förvaltningen ser över taxekonstruktionen för deltagande på Säljö barn- 
 koloni för att möjliggöra vistelse för barn från alla samhällsklasser 
 
8. att inte införa vårdnadsbidrag i Karlskrona 
 
9. att fastställa SALSApotten till 29 miljoner kronor 
 
10. att ge förvaltningen i uppdrag att vid nämndens januarisammanträde redovisa 
 tidplan, ekonomi och placering av nya förskoleenheter samt skolenheterna 
 i Holmsjö, Tullen och Nättraby samt att därefter månatligen lämna läges- 
 rapport till nämnden. 
 
(Original att-satserna finns i bilaga 2) 
 

 Proposition 
 Ordförande ställer bilfall mot avslag på tilläggsyrkande 1 och finner att barn- och
 ungdomsnämnden beslutat avslå tilläggsyrkande 1. 
 
 Votering 
 Votering begärs. 

Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som befaller Patrik 
Hanssons tilläggsyrkande röstar ja, den som avslår tilläggsyrkandet röstar nej. 
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Thomas Brindefalk-Knutsson (KD),  
Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Roland Andréasson (S),  
Lisbeth Bengtsson (S), Bo Svensson (S) samt Helene Gustafsson (S). 
Följande röstar nej, Jan-Olof Petersson (FP), Johan Elofsson (M), Birgitta  
Gamelius (M), Anna Ekström (FP), Pernilla Persson (C) samt Eva Ottosson (M). 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster och 6 nej-röster att bifalla  
Patrik Hanssons tilläggsyrkande 1. 
 
Proposition 

 Ordförande ställer bilfall mot avslag på tilläggsyrkande 2 och finner att barn- och
 ungdomsnämnden beslutat enligt tilläggsyrkande 2. 

 
 Ordförande ställer bilfall mot avslag på tilläggsyrkande 3 och finner att barn- och
 ungdomsnämnden beslutat enligt tilläggsyrkande 3. 

  
 Ordförande ställer bilfall mot avslag på tilläggsyrkande 4 och finner att barn- och
 ungdomsnämnden beslutat enligt tilläggsyrkande 4. 
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 Ordförande ställer bilfall mot avslag på tilläggsyrkande 5 och finner att barn- och
 ungdomsnämnden beslutat enligt tilläggsyrkande 5. 
 
 Ordförande ställer bilfall mot avslag på tilläggsyrkande 6 och finner att barn- och
 ungdomsnämnden beslutat enligt tilläggsyrkande 6. 
 
 Ordförande ställer bilfall mot avslag på tilläggsyrkande 7 och finner att barn- och
 ungdomsnämnden beslutat enligt tilläggsyrkande 7. 
 
 Ordförande ställer bilfall mot avslag på tilläggsyrkande 8 och finner att barn- och
 ungdomsnämnden beslutat enligt tilläggsyrkande 8. 
 
 Ordförande ställer bilfall mot avslag på tilläggsyrkande 9 och finner att barn- och
 ungdomsnämnden beslutat enligt tilläggsyrkande 9. 
 
 Ordförande ställer bilfall mot avslag på tilläggsyrkande 10 och finner att barn- och
 ungdomsnämnden beslutat enligt tilläggsyrkande 10. 
 

 
Uppdrag/Ansvarsområde 
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten för barn mellan 1 
och 5 år och skolbarnomsorg för barn och ungdom mellan 6 och 12 år som bedrivs i 
kommunal regi. Nämnden ansvarar också för den verksamhet som bedrivs i 
grundskola år F-9 och grundsärskola. Härutöver bedrivs också vissa 
stödverksamheter för de åldersgrupper som nämnden har ansvaret för såsom 
allergiförskola, nattomsorg, resursskolor för elever med behov av särskilt stöd och 
Säljö barnkoloni (ferievistelse under sommartid). Barn- och ungdomsnämnden är 
enligt Hälso- och sjukvårdslagen vårdgivare för den skolhälsovård som är 
organiserad i kommunens skolor. 
Nämnden har vidare ansvar för beslut om godkännande för och tillsyn av fristående 
förskolor och fritidshem samt beviljande av bidrag till dessa. Även yttranden till 
Skolverket angående tillstånd för fristående förskoleklasser/skolor och beviljande 
av bidrag till dessa samt rätten till insyn i dessa skolors verksamhet ligger inom 
nämndens tilldelade ansvarsområde. 
 
Målangivelser 
Visions- och inriktningsmål 
  

I Karlskrona ska all verksamhet som rör barn, ungdomar och studerande 
kännetecknas av kvalitet, likvärdighet och trygghet. Utbildningen ska utformas i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och främja lika 
rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet. 
Förskolans uppdrag att komplettera hemmet ska uttryckas genom att omvårdnad, 
omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan har liksom skolan också ett 
kompensatoriskt uppdrag som innebär att en strävan ska vara att uppväga skillnader 
i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. 
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För elever i skolan är målet att de minst ska nå kursplanemålens lägsta nivå. Alla 
barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 
sin personliga utveckling. De ska utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas 
så långt som möjligt enligt utbildningens mål, så som de formuleras i läroplaner och 
kursplaner.  
Kunskapsbegreppet ska ges en bred innebörd så att utbildningen i förskolan och 
skolan främjar barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Sådan allsidig 
personlig utveckling kan bl.a. handla om utvecklandet av den kreativa förmågan, 
lusten att skapa, förmågan att ta initiativ och omsätta idéer till handling.  
Förskolan och skolan ska ge varje flicka och pojke lika möjligheter att utveckla sin 
fulla potential som människa.  
Det övergripande målet för utbildningen stödjer strävan att entreprenörskap ska 
löpa som en röd tråd genom hela utbildningssystemet. 
 
Verksamhetsmål angivna av kommunfullmäktige: 
•  Alla barn i kön till förskolan ska ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader 

från ansökningsdatum.  
Detta mål klarar vi att hålla idag. Dock klarar vi inte alltid att ge en plats i det 
område som familjen önskar. Arbetet med att iordningställa platser i de områden 
som har störst efterfrågan pågår och kommer att behöva fortsätta framöver för att 
möta den geografiska efterfrågan i takt med att nya bostadsområden byggs eller 
stora generationsväxlingar sker. En ny förskola startar i Nättraby hösten 2011. 
 
•  Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet ska 

öka årligen. Långsiktiga målet ska vara 100 %. 
Detta är ett mål som kräver extraordinära insatser särskilt med hänsyn till ökade 
behörighetskrav för gymnasiestudier 2011. Detta kommer att ta budgetmedel i 
anspråk för både organisatoriska förändringar och förstärkt 
undervisningskompetens. 
 
•  Antalet förskolor/skolor med Grön Flagg ska öka. 
 
•  Andelen trygga elever ska öka i de attitydundersökningar som genomförs. 
 
Planerade förändringar och problematik 
Hösten 2010 infördes allmän förskola för 3-åringar och 2011 kommer helårseffekt 
av detta. Då den allmänna förskolan är avgiftsfri så kommer intäkterna från 
föräldraavgiften att minska. För detta har utgått ett statsbidrag som förväntas täcka 
intäktsminskningen. 
Enligt den av Kommunstyrelsen antagna befolkningsprognosen för Karlskrona 
kommun så kommer antalet barn i förskoleåldern att öka något under kommande år. 
Befolkningsprognosen anger antalet barn vid respektive års slut. Hur barnantalet 
förändras under årets månader finns dock inte i denna prognos. Hur stort behovet av 
platser blir är mycket svårt att förutse.  
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Faktorer som inverkar är bland annat antalet barn i behov av hela respektive halva 
platser (t ex antalet arbetssökande och föräldralediga) samt den totala 
nyttjandegraden. (t ex vid vilken ålder barnen börjar, eventuella konsekvenser av 
vårdnadsbidraget mm). När det gäller volymerna för förskola och pedagogisk 
omsorg innehåller de en ökning i förhållande till prognostiserat utfall 2010 men en 
minskning jämfört med grundbudget 2010. Nu ser förvaltningen att prognosen för 
2011 kan vara låg i förhållande till det utfall som kommer att bli 2010. Erfarenheten 
har visat att förändringar kan ske snabbt. Trycket på förskoleplatser i Trossö ökar 
samtidigt som vi ser att det blir svårt att fylla alla platser på förskolor utanför 
tätorterna. 
 
Inför 2011 finns det volymökningar inom grundskolan med 120 elever och inom 
skolbarnomsorgen med 100 platser. Likaså finns det en volymökning med 5 elever i 
särskolan. Eftersom de yngsta skolbarnen ökar, så ser vi också en ökning av antalet 
barn i behov av skolbarnomsorg. Antalet elever i grundskolans senare årskurser 
fortsätter att minska något under kommande år för att sedan plana ut. Detta 
sammantaget gör att vi under kommande år också ser en total ökning av antalet 
elever i grundskolan. Elevtillströmningen sker framförallt inom vissa områden. 
Detta innebär att förvaltningen måste se över resurser, organisation och 
upptagningsområden. I Nättraby och Spandelstorp ser förvaltningen en kraftig 
elevökning som gör att det behöver skapas ytterligare skollokaler hösten 2011. Med 
tanke på den elevökning som finns i Nättraby har budgeterats för en utökad 
lokalkostnad med 0,8 mnkr 2011. 
 
I internbudgeten har vissa budgetjusteringar som gjordes under 2010 vägts in. 
Elevbidraget för år 6-9 har justerats med 1 200 kr/elev och elevpengen för 
individintegrerade särskolebarn uppgår i förslaget till samma belopp som för en 
särskoleelev som går i den reguljära särskolan. 
 
De kommunala skolorna är på fler håll i behov av renovering och upprustning. 
Underhållet har varit mycket begränsat under flera år och detta sätter sina spår. 
Detta leder till ökade lokalkostnader som är svåra att undvika.  
 
För att minska lokalkostnaderna krävs strukturella förändringar som leder till färre 
skolenheter.  
 
Under 2010 är en utredning om fördelningen av lokalkostnaderna genomförd. 
Utredningens uppdrag var att renodla alla de kostnader för lokaler som skall tillhöra 
respektive förvaltning. Tanken är att rätt lokalkostnader belastar rätt verksamhet 
och denna kostnad ligger sedan till grund för fristående verksamheters lokalbidrag.  
Detta innebär att förvaltningen har fått förändrade lokalkostnader som ska 
ramjusteras. Denna ramjustering beräknas till ca 0,7 mnkr. När det gäller 
lokalbidraget förskola ökar det med 421 kr/plats och lokalbidraget skola ökar med 
196 kr/plats i förhållande till 2010 års lokalbidrag. 
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Budgetbeloppet för öppna förskolans verksamhet kvarstår på samma nivå som 
2010, d v s 1,2 mnkr.  
 
Under 2011 kommer ett projekt ”En till en” att starta med inriktningen att på sikt 
införskaffa en egen dator till varje elev i år 6-9. Syftet med projektet är att stödja 
ökad måluppfyllelse, d v s att alla elever ska nå målen i alla ämnen. 
Datorsatsningen ”En till en” ska gälla i någon form även för fristående 
verksamheter. 
 
Under 2010 förstärktes budgeten gällande BSB-potten. En utökning gjordes från 4 
mnkr till 5,9 mnkr. Trots denna utökning räcker inte pengarna under 2010 och efter 
att ha behandlat ansökningarna för vårterminen 2011 tenderar kostnaden för 
vårterminen uppgå till drygt 5,5 mnkr. BSB-potten budgeteras till 6,0 mnkr för 
2011. Inför höstterminen 2011 kommer kriterierna för att erhålla tilläggsbidrag ses 
över. 
 
SALSA-bidraget sänks från 30 mnkr 2010 till 29 mnkr 2011. Detta är nämndens 
främsta möjlighet att fördela medel efter behov till skolor och förskolor.  
 
Jämfört med grundbudgeten för 2010 utökas stödet för mindre skolor från 1,6 mnkr 
till 2,7 mnkr. Men jämfört med tilläggsbudget för 2010 är glesbygdsbidraget 
minskat med 3,8 mnkr, från 6,5 mnkr till 2,7 mnkr. Stödet innebär 1 årsarbetare 
lärare/skolenhet (450 tkr) där eleverna understiger 75 elever.  
 
Skolskjutsarna beräknas kosta 0,7 mnkr mer 2011 jämfört med budget 2010.  
 
Driftskostnaderna för Säljö barnkoloni ökar, därför har budgeten utökats med 0,2 
mnkr och uppgår i förslaget till 1,0 mnkr. I tilldelad budgetram ingår 0,8 mnkr för 
denna verksamhet. 
 
Stödet för nyanlända beräknas ge ett överskott 2010 på grund av att volymerna 
minskar. Därför minskas budgeten för detta med 0,5 mnkr och uppgår då till 3,5 
mnkr för 2011. 
 
Den förvaltningsgemensamma reserven uppgår i förslaget till 8,0 mnkr, vilket 
motsvarar knappt 0,9 % av tilldelad ram. 
 
Den överföring som gjorts till serviceförvaltningen gällande all kosthållning skapar 
en extra problematik när förvaltningen inte får kompensation för volymökningar, då 
måltidskostnaderna inte är påverkbara. 
 
Inga avgiftshöjningar planeras. De föräldraavgifter som tas ut inom barnomsorgen 
är lagreglerade genom maxtaxan och kan inte ändras. 
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Nedanstående sammanställning visar en sammanfattning av ovanstående större 
förändringar för Barn- och ungdomsförvaltningen mellan grundbudget 2010 och 
internbudget 2011. Bilaga 1 visar att Barn- och ungdomsförvaltningen har en 
balanserad internbudget efter att ovanstående budgetjusteringar gjorts. 
 
Nedanstående större förändringar finns mellan 2010 och 2011 
 

Ökade volymer fritidshem, 100 platser 
 

   3,1 mnkr 

Ökade volymer grundskolor, 120 elever 
 

   6,2 mnkr 

Halvårseffekt skollokaler Nättraby 
 

   0,8 mnkr 

Minskade volymer förskola, 80 platser  
jämfört med grundbudget 2010 

-  6,0 mnkr 

Ökade volymer särskolan, 5 elever 
 

   0,5 mnkr 

Höjt elevbidrag 6-9 år, 2 605 elever á 1 200 kr    3,1 mnkr 

Ökad BSB-pott, 2010 4 mnkr och 2011 6 mnkr    2,0 mnkr 
 

Minskad pott SALSA, 2010 30 mnkr och  
2011 29 mnkr 

- 1,0 mnkr 

Höjt elevbidrag integrerade särskolebarn 
 

   0,5 mnkr 

Ökat glesbygdsstöd, 2010 1,6 mnkr och  
2011 2,7 mnkr 

   1,1 mnkr 

Avgifter 
 

   0,7 mnkr 

Skolskjutsar 
 

   0,7 mnkr 

Stöd till nyanlända 
 

-  0,5 mnkr 

Ökad förvaltningsgemensam reserv 
 

   3,9 mnkr 

 
 
Bilagor: 
Internbudget 2011, bilaga 1 
Socialdemokraternas förslag med anledning av internbudget 2011 barn- och  
Ungdomsnämnden Karlskrona, bilaga 2 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att  godkänna internbudget för 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar  
 
1. att   godkänna internbudet för 2011 
 
2.   att ge förskolecheferna och rektorerna i respektive ansvarsområde i uppdrag 

att till nämnden i mars redovisa om tilldelad budget är tillräcklig för att 
klara nationella och lokala uppsatta mål. Förskolecheferna och rektorerna 
ska personligen redovisa sina slutsatser för nämnden 
 

3.   att intensifiera arbetet mot kränkande behandling som nämnden tidigare 
 tagit initiativ till  
 
4.   att nämnden omedelbart på nyåret 2011 påbörjar ett utvecklingsarbete som 
 tar sikte på att lyfta grundskolan i Karlskrona. Målet ska vara trygga 
 elever och bättre studieresultat 
 
5.   att representanter för nämnden genomför en studieresa till exvis Haninge 
 för att inhämta erfarenhet och kunskap i arbetet med att förbättra studie- 
 resultaten 
 
6.   att inga avgifter för aktiviteter som ligger inom skolans ram får tas ut från och 

med vårterminsstarten 2011 
 
7.   att nämnden ber barn- och ungdomsförvaltningen utreda möjligheterna att 

införa frukost på försök på en eller flera skolor i kommunen. 
Utredningen/underlaget  presenteras för nämnden under våren 2011 

 
8.   att förvaltningen ser över taxekonstruktionen för deltagande på Säljö barn- 
 koloni för att möjliggöra vistelse för barn från alla samhällsklasser 
 
9.   att inte införa vårdnadsbidrag i Karlskrona 
 
10. att fastställa SALSA-potten till 29 miljoner kronor 
 
11. att ge förvaltningen i uppdrag att vid nämndens januarisammanträde redovisa 
 tidplan, ekonomi och placering av nya förskoleenheter samt skolenheterna 
 i Holmsjö, Tullen och Nättraby samt att därefter månatligen lämna läges- 
 rapport till nämnden.  
________________ 
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A-C Gustafsson BUN.2010.207.630 
A Ottosson   
Akten 

 
 
 
 
§ 77 
Ansökan om godkännande av enskilt familjedaghem – Villa Myskulla 
 
Ärendet var uppe på arbetsutskottet den 14 oktober 2010. Arbetsutskottet önskade 
då ett förtydligande i ärendet där det ska framgå att Villa Myskulla endast har  
dagsomsorg. 
 
Anna-Carin Gustafsson ansöker om att få starta enskild pedagogisk omsorg i form 
av familjedaghem i Torskors. Hon och hennes man har två barn som är 3 och 1 år. 
Familjen bor i ett enfamiljshus med tillhörande stor trädgård. Anna-Carin är beredd 
att starta verksamheten i december 2010. Familjedaghemmet ska bedrivas som 
Villa Myskulla; enskild näringsidkare.  
Anna-Carins ansökan omfattade från början förutom verksamhet under dagtid även 
kvällar och nätter. Inför den slutliga handläggningen av ärendet har hon bestämt sig 
för att enbart ta emot barn under dagtid.  
 
Sammanfattning av ansökan 
Anna-Carin Gustafsson är sjuksköterska. Hennes erfarenhet av barn är bl.a. från 
arbete som timvikarie på olika förskolor under tiden hon utbildade sig. Hon har 
också erfarenhet av barn i sitt arbete som sjuksköterska samt av egna och syskons 
barn. 
I ansökan beskrivs hur verksamheten ska utformas med rutiner för måltider och vila 
samt lekar och aktiviteter. Barnens egna val av lekar ska kompletteras med lek 
under strukturerade former. En stor trädgård finns samt närhet till skog. Barnen 
kommer att ha tillgång till miljöer och material för olika sorter lek. De ska 
involveras i vardagliga sysslor, som ger naturliga tillfällen till lärande, och som gör 
att barnen känner sig behövda och viktiga. 
Vidare beskriver Anna-Carin hur samarbetet med föräldrarna ska utformas. Under 
inskolningen ska föräldrarna få information om rutiner och planering samt 
möjlighet att få svar på frågor de har. Stor vikt ska läggas i mötena vid hämtning 
och lämning av barnen. Föräldrarna ska inbjudas till föräldramöte och erbjudas 
utvecklingssamtal minst en gång om året. 
Barnen ska involveras i miljöarbetet t.ex. i den dagliga källsorteringen. Nylagad, 
god och näringsriktig mat ska serveras och barnen ska kunna vara delaktiga vid 
tillagningen. 
Deltagande i aktiviteter utanför familjedaghemmet kommer att ske t.ex. genom att 
delta i den årliga sjörövarkonserten i Karlskrona samt att gå på teater i 
Wämöparken. 
Checklista, arbetsplan, F-skattsedel, utdrag ur belastningsregistret med flera 
handlingar som begärts in har lämnats. 
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Representanter från förvaltningen har gjort besök i hemmet, som bedöms svara väl 
mot de krav som ställs vad gäller både innemiljö och miljön ute. 
 
Bidrag 
Bidrag utbetalas för barn som är berättigade till förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg enligt skollagen 2a kapitel 1, 6 - 6 b §§. Den enskilda 
dagbarnvårdaren ansvarar för att barn som placeras i familjedaghemmet är 
berättigade till plats samt för all administration kring barns rekrytering och 
placering, avgifter, information till föräldrarna m.m.  
Placerade barn i familjedaghemmet ska vara inskrivna genom särskild 
överenskommelse mellan dagbarnvårdaren och vårdnadshavarna. För att bidrag ska 
lämnas till enskilt familjedaghem ska dagbarnvårdaren lämna uppgifter om 
placerade barn, samt egna barns omsorgsbehov till barn- och 
ungdomsförvaltningen. Dagbarnvårdaren betalar avgift för egna barn, som får 
räknas in i barngruppen med högst 2,75 platser. Familjedaghemmet måste ta emot 
andra barn motsvarande minst lika många platser som de egna barnen utgör. Bidrag 
betalas ut för högst 5,5 platser. 
Utbetalning av bidrag görs för innevarande månad och utifrån de redovisningar som 
dagbarnvårdaren ska lämna till barn- och ungdomsförvaltningen. Av 
redovisningarna ska framgå barnens åldrar, antal omsorgstimmar samt vid 
nyplaceringar kopia av placeringsöverenskommelse mellan familjedaghemmet och 
vårdnadshavare. 
 
Bedömning av ansökan 
Anna-Carin Gustafssons ansökan om att starta enskild pedagogisk omsorg i form av 
familjedaghem bedöms svara mot de krav som ställs i skollagen. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att   bevilja ansökan om godkännande för enskild pedagogisk omsorg i form av 

familjedaghem från Anna-Carin Gustafsson; Villa Myskulla (Skollagen 2 a kap 
13 §), 

att   bevilja bidrag till Villa Myskulla utifrån gällande platsbegrepp och  
       resursfördelningssystem (Skollagen 2 a kap. 17 och 17 a §§), samt 
att   godkännandet avser pedagogisk omsorg under dagtid.  
 
Beslutsförslag 
Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt tjänstemanna-
förslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
_________________ 
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Enskilda vht BUN.2010.326.042 
Friskolor 
A Eklund 
E Bellwaldius 
Akten 

 
§78 
Principbeslut gällande lokalbidrag för befintliga samt nyetablering av  
fristående verksamheter 
 
Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2009 har det fastställts att 
lokalbidrag för alla fristående verksamheter skall motsvara kommunens 
genomsnittliga kostnad för motsvarande verksamhet. I en komplettering av 
bidragsvillkor fattade riksdagen beslut den 3 juni 2010 om att det kan finnas skäl att 
frångå kommunens genomsnittliga lokalkostnad för att kunna ersätta nyetablerade 
verksamheter med mer än genomsnittet. Beloppet får dock inte överstiga faktisk 
kostnad.  
SKL har i ett cirkulär 10:50 uppmanat kommunerna att fastställa principer för vilka 
nyetableringar som kan få en högre ersättning, hur stor ersättningen ska vara och 
under hur lång tid som extra ersättning skall gälla. Därmed får den fristående 
anordnaren tydliga planeringsförutsättningar. 
Med anledning av detta har förvaltningen tagit fram ett förslag som presenterats för 
barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott som ett diskussionsunderlag. Detta 
diskussionsunderlag har också presenterats för kommunens fristående aktörer på en 
gemensam träff den 26 augusti 2010. Alla berörda fristående har uppmanats att 
komma in med synpunkter. Två olika synpunkter har inkommit och dessa har 
överlämnats till arbetsutskottet. 
 
Regelverket presenteras i särskild bilaga. Förslaget har delats upp i två olika 
beroende på om det gäller nyetablering från den 1 januari 2011 eller om 
etableringen skett före den 1 januari 2011. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta  
 
att  godkänna föreslaget regelverk enligt bilaga 1 gällande förhöjt lokalbidrag vid 

fristående nyetablering. 
 
att  godkänna föreslaget regelverk gällande förhöjt lokalbidrag vid fristående 

nyetablering tills annat beslut fattas. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
 
Patrik Hansson (S) , Jeanette Pettersson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Roland 
Andréasson (S), Lisbeth Bengtsson (S), Bo Svensson (S) samt Helene Gustafsson 
(S) deltar ej i beslutet. 

______________
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Tekniska nämnden             BUN.2010.163.291 
Berörda rektorer 
M Dahl 
Akten 

 
 
 
§ 79 
Utbyggnad av skola i Nättraby 
 
Bakgrund 
Elevantalet på Nättrabyskolan närmar sig det maximala antalet elever som skolan 
orka bära. Orsaken är stora elevkullar och på grund av att Nättraby har expanderat. 
Nybyggnationen är hög och säljs villor i området så är det ofta en barnfamilj som 
flyttar in. I kommunens översiktsplan som sträcker sig fram till 2030 konstateras att 
utvecklingen av Nättraby har varit kraftig. I samma plan föreslås en förtätning med 
bebyggelse framförallt relativt centralt i samhället. Det finns en brist på 
bostadsrätter och mindre hus. I planen föreslås Nättraby samhälle kompletteras med 
cirka 400 nya bostäder inom planperioden.   

  
F-
klass 
elever 
födda 
år 

 
 
 
 
2003 

 
 
 
 
2004 

 
 
 
 
2005 

 
 
 
 
2006 

 
 
 
 
2007 

 
 
 
 
2008 

     

Läsår 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 
  F   84   115   106   117   74   92   70*   70*   70*   70*   70* 
  1   65   84   115   106   117   74   92   70*   70*   70*   70* 
  2   63   65   84   115   106   117   74   92   70*   70*   70* 
  3   55   63   65   84   115   106   117   74   92   70*   70* 
  4   75   55   63   65   84   115   106   117   74   92   70* 
  5   54   75   55   63   65   84   115   106   117   74   92 
  6   46   74   96   72   80   83   106   146   127   134   89 
  7   59   46   74   96   72   80   83   106   146   127   134 
  8   62   59   46   74   96   72   80   83   106   146   127 
  9   62   62   59   46   74   96   72   80   83   106   146 
   625   698   763   838   883   919    915   944   955   959   938 

 
 
Elever till och med 2003 är faktiskt antal på skolan den 9 juni 2009 (exkl.friskolor). 
Barn födda 2004 och framåt är antal barn födda i området. 
Från och med åk 6 tillkommer Hasslöskolans elever. 
Elever som är på friskolor eller andra skolor men tillhör Nättraby är inte 
medräknade (enligt statistik 9 juni 2009). 
 
Förslag 
Läsåret 2011/2012 klarar inte nuvarande skolenhet att bära de ökade elevtalen 
längre. 
I detta första akuta läge kan en förhyrd modul vara en lösning. Den föreslås 
placeras på nuvarande skoltomt. Modulen behöver innehålla 4 
basutrymmen/klassrum med fritidshem. 
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Läsåret 2012/2013 bör en kompletterande skolenhet för ca 200-250 elever stå klar. 
Den nya enheten bör vara byggd efter de principer som gäller på dagens 
Nättrabyskola det vill säga en stor flexibilitet eftersom de stora elevgrupperna 
kommer vandra genom F-9 verksamhet. Lokalerna ska kunna användas av både 
yngre och äldre årskurser samt fritidshem. De flexibla lokalerna kan om utrymme 
eventuellt finns innehålla förskola då behovet av förskoleplatser i Nättraby är stort.  
De förhyrda modulerna avvecklas i samband med att ny skolenhet står klar. 
Nättrabyskolan har svårt att klara de stora elevkullar som kommer de närmaste åren 
och då har man redan optimerat och använder dagens lokaler maximalt. Det kan bli 
svårt att klara trycket på idrottshallar och specialsalar. En noggrann bedömning av 
ett ökat behov kring mat, special och gymnastik salar tas med i kommande 
förstudie. 
 
Eftersom nuvarande skoltomt är begränsad av omkringliggande villor och den 
skolgårdsyta som finns redan idag inte är optimal vid en permanent nybyggnation 
är det prioritet att hitta en tomtyta så nära dagens skola som möjligt. Detta är viktigt 
både för att hålla ihop verksamheten pedagogiskt och organisatoriskt. 
Närhetsprincipen är också viktig för tillgång till bibliotek, matsal och idrottshall 
med mera. 
Det är viktigt att den nya skolenheten ses som en sammanhållen verksamhet i ett  
F-9 perspektiv tillsammans med Nättrabyskolan och att det finns en gemensam 
ledning. 
 
Den tomtyta som är mest intressant är Fortifikationsverkets tomt på Skolvägen. 
Denna tomt har en fördel med närheten till Nättrabyskolan.  
 
De förslag på alternativa placeringar är Villa Fehr tomten där det finns möjlighet att 
bygga men det känns som ett sämre alternativ då den ligger något längre ifrån 
Nättrabyskolan och miljön vid en större väg är inte är optimal. 
Det finns också en viss möjlighet att bygga till Nättraby skolan på egna tomten men 
skolgården på Nättrabyskolan har under åren krympt till ett minimum för de elevtal 
som finns idag så stor försiktighet bör iakttas.   
Det kan också finnas ytterligare alternativ i närområdet som bör undersökas i 
samband med förprojektering. 
 
Ekonomi 
Investeringskostnaderna för en ny skolenhet finns avsatta i förslaget till KS, 
investeringsbudget 2011-2015. 
2011 finns också avsatta medel i investeringsbudget 2011-2015 för 
iordningställande av skolmodul. 
Kostnad för hyra av skolmodul vid 1-års kontrakt: 1 548 800 kr. 
Inventarier kostnader på 250 000 kr till tillkommer. 
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Ärendegång 
Barn- och ungdomsförvaltningen hade ärendet uppe för behandling den 26 maj 
2010, § 50 och beslutade då att hemställa hos tekniska nämnden att uppdrag åt 
tekniska förvaltningen att förhyra skolmoduler på Nättrabyskolan inför läsåret 
2011/2012 samt att tekniska nämnden genomför en förstudie för etablering av ny 
skolenhet på Skolvägen i Nättraby inför läsåret 2010/2013. 
Samtidigt begärdes det hos kommunstyrelsen att medel för driftskostnaderna för 
skolmodul med 1 548 000/år (för 2011 halv årskostnad) samt inventarier för 250,0 
avsätts i 2011 års budget. 
 
Tekniska förvaltningen har väntat med att vidta några åtgärder i avvaktan på att 
budgetberedningen skulle avslutas. Barn- och ungdomsnämndens förvaltningschef 
har varit kallad till budgetberedningen för att föredra ärendet.  
 
Det är nu bråttom med att få till grundarbeten och förhyrning av skolmoduler inför 
kommande läsår. På barn- och ungdomsnämndens extra arbetsutskott den  
10 november 2010, § 70 togs frågan upp och besked gavs till tekniska förvaltningen 
att modulerna skall beställas och att de kommer att bli en tillfällig lösning i 
avvaktan på ny skolenhet i området.  
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
1. att förhyrning av skolmoduler enligt förslag som placeras på Nättrabyskolans  

skoltomt och ses som en tillfällig lösning i avvaktan på en ny skolenhet i 
området, 

 
2. att hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att  

     skyndsamt genomföra en förstudie för etablering av ny skolenhet i Nättraby        
     inför läsåret 2012/2013, enheten ska utformas på ett sätt som möjliggör   
     framtida användning som förskola, 
 

3. att  vid varje nyetablering av kommunala förskole- och skollokaler ska  
             möjligheten att förändra lokalerna till skol- eller förskolelokal prioriteras. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
_____________ 
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Socialstyrelsen BUN.2010.99.106 
A Eklund 
Akten 

 
 
 
 
§ 80 
Förtydligande av nämndens direktiv till skolhälsovården 
 
Bakgrund 
Socialstyrelsen genomförde tillsynsbesök i Karlskrona kommuns skolhälsovård  
under hösten 2009 avseende barns och ungdomars psykiska hälsa. 
 
Socialstyrelsen har vid tillsynen inte konstaterat några brister av betydelse för 
patientsäkerheten. Däremot saknas ett uppdrag från vårdgivaren beträffande 
ansvaret för att arbeta med barns och ungdomars psykiska hälsa. 
Frågan har delgetts Barn och ungdomsnämnden i mars 2010, med redovisning av 
det svar som skickats till Socialstyrelsen, med anledning av deras tillsynsbeslut.  
 
Socialstyrelsens beslut: 
Socialstyrelsen begär att Barn och ungdomsnämnden inkommer med förtydligande  
om det uppdrag som givits till skolhälsovården i kommunens grundskolor, inom 
området barns och ungdomars psykiska hälsa. 
 
Det har nu kommit en begäran om att den inkomna redovisningen behöver 
förtydligas och att det ska framgå vilket uppdrag och direktiv som barn- och 
ungdomsnämnden ger skolhälsovården i kommunens grundskolor. 
 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HLS) 10§ och 22§ regleras kommunens ansvar 
för hälso- och sjukvården. Och Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 
2005:12 (Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården) 
definieras att vårdgivaren i kommunen är den nämnd som avses i HLS 10 och 22§  
 
Åtgärd 
I verksamhetsplan för skolhälsovården ”God och säker skolhälsovård” (bilaga 1) 
framgår vilken lagstiftning som åvilar skolhälsovården att följa, samt hur ansvaret 
inom Barn och ungdomsförvaltningen är organiserat. I planen finns även 
kommunala mål för verksamheten. 
Barn och ungdomsnämnden förtydligar med verksamhetsplanen vilket uppdrag 
skolhälsovården har i kommunens förskoleklasser, grundskolor och särskolor. 
 
Det ska för dessa verksamheter finnas en samlad elevhälsa som främst ska vara 
förebyggande och hälsofrämjande och ska verka för att den pedagogiska 
verksamheten ska anpassas till alla elever,  
d v s att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar att nå de mål för 
utbildningen som finns uttryckta i kursplaner, läroplan och övriga styrdokument 
som avser skolans verksamheter.  
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Detta innebär att elevhälsan som verksamhet i första hand ska ha ett 
helhetsperspektiv, det vill säga ett samlat ansvar för en fortlöpande utveckling och 
utvärdering av dels miljöfaktorer (fysiska och psykiska) och dels pedagogiska 
strategier och metoder. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser. 
Ett mycket viktigt område i det förebyggande arbetet berör barns- och ungdomars 
psykiska hälsa. Att tidigt uppmärksamma oroande tecken på psykisk ohälsa, som 
kan yttra sig i bristande skolgång, aggressivitet, depression eller relationsproblem är 
av stor betydelse för att hälsofrämjande insatser ska erbjudas i syfte att stödja 
individens utveckling.   
  
Tjänstemannaförslag 
Barn och ungdomsnämnden föreslås besluta 
 
att   fastställa verksamhetsplan för skolhälsovården ”God och säker skolhälsovård”    
        2010 – 2012. 
 
att   som vårdgivare och huvudman uppdra till förvaltningens skolhälsovård att i  

enlighet med nationella och kommunala styrdokument arbeta förebyggande 
med  barns och ungdomars halsa, samt i förekommande fall arbeta aktivt med 
andra verksamheter som möter barn och unga. 

 
att  uppdra till verksamhetschefen för förvaltningens skolhälsovård att årligen 

redovisa resultaten utifrån målen i skolhälsovårdens verksamhetsplan.    
 

Beslutsförslag 
 Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta enligt tjänstemanna- 
 förslaget. 
 
 Beslut 
 Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 
 ____________ 
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Kommunstyrelsen BUN.2009.290.042 
Staben 
A Östbergh 
Intendenterna 
Akten 

 
§ 81 
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 
 
Controller Ewa Bellwaldius redogör för ärendet. 
Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande delårsrapport per den 
31 oktober 2010. 
 
Nettoanslag 
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 931,3 mnkr efter att 
kommunfullmäktige tillfört ytterligare 5,1 mnkr.  
 
Ekonomiskt utfall 
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per den 31 oktober 2010 uppgår 
till 748,4 mnkr, att jämföra med budgeterat utfall 761,6 mnkr, en avvikelse med  
+ 13,3 mnkr. 
 
Prognos 
Prognostiserat utfall per den 31 december 2010 beräknas totalt till +- 0. Efter att 
förvaltningen tillskjutits ytterligare budgetmedel från kommunfullmäktige och efter 
de åtgärder som vidtogs i samband med delårsbokslutet den 30 april 2010 
prognostiseras inte med någon budgetavvikelse för 2010. 
 

 Investeringsredovisning 
Av årets totala investeringsbudget på 7,1 mkr inkl 1,3 mkr från 2009 har hittills 
förbrukats 3,2 mnkr. Men bedömningen idag är att hela investeringsanslaget 
kommer att ha förbrukats vid årets slut.  

 
Måluppfyllelserapportering 
I budgeten för 2010 finns följande verksamhetsmål för barn- och ungdoms- 
nämndens verksamhet: 
• Alla barn i kön till förskolan skall ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader 
från ansökningsdatum.  
Målet för förskoleverksamheten att alla barn i kön till förskolan skall ha fått en 
plats sig tilldelad senast fyra månader från ansökningsdatum klarar nämnden av att 
hålla vid avstämningstidpunkten 31 oktober.  
 
• Andel elever i årskurs 9, som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet skall 
öka och uppgå till minst genomsnittet i gruppen större städer. För 2010 är målet 94 
%. Långsiktiga målet skall vara 100 %. 
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I samband med vårterminens slut var det totalt 7,6 procent av kommunens elever i 
åk 9 som saknade betyg i behörighetsgivande ämnen till gymnasiet. Detta innebär 
att 92,4 % var behöriga till fortsatta studier på gymnasiet. Målet för 2010 är 94 % 
vilket idag inte bedöms möjligt att uppnå inom dagens tilldelade budgetram.  
 
Om förvaltningen ska nå målet 94 %, som motsvarar det bästa i landet, krävs en 
riktad satsning som innebär att grundskolan ges utökade förutsättningar. 

 
Personaluppföljning 
Personalnyckeltal redovisas på separat dokument från personalenheten. 

 
 Tjänstemannaförslag 

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
att   godkänna delårsrapport per den 31 oktober 2010 och att överlämna densamma 

till kommunstyrelsen. 
 
 Beslutsförslag 

Arbetsutskottet föreslår barn- och ungdomsnämnden att besluta enligt 
tjänstemannaförslaget. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget. 

 ____________  
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Tant Grön AB BUN.2010.487.043 
E Bellwaldius 
Akten 

 
 
 
 
§ 82 
Beslut om bidrag 2011 till Tant Grön AB 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till 
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen. 
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Tant Grön AB i 
Karlskrona till nedanstående belopp: 
 

Verksamhet Grundbelopp: Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 
Fristående fritidshem år F-1, plats 
Fristående fritidshem år 2-3, plats 
Fristående fritidshem år 4-6, plats 
Friskola förskoleklass 
Friskola år 1-5 
Friskola år 6-9 

73 333 kr 
32 535 kr 
24 403 kr 
11 390 kr 
38 045 kr 
47 071 kr 
57 242 kr 

15 446 kr 
0 kr 
0 kr 
0 kr 
15 686 kr 
15 686 kr 
15 686 kr 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

SALSA  Bidrag 2011 
Tant Grön Kättilsmåla 
Tant Grön Skärfva 
Tant Grön Karlskrona 
Musikugglan 

68 270 kr 
11 742 kr 
22 162 kr 
429 563 kr 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande 
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska 
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att 
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta 
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av 
detta bidrag för 2011. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade om extra lokalbidrag 2010 till fristående 
förskolor. Dessa bidrag för 2011 kommer att behandlas separat efter inkommen 
ansökan. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Tant Grön AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011 

 
2.  att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om 

SALSA- bidrag att fattas i januari 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
_______________ 
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Friskolan Svettpärlan BUN.2010.488.043 
E Bellwaldius 
Akten 

 
 
 
 
§ 83 
Beslut om bidrag 2011 till Friskolan Svettpärlan 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till 
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen. 
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Friskolan Svettpärlan 
i Karlskrona till nedanstående belopp: 
 
Verksamhet Grundbelopp: Lokalbidrag 
Fristående fritidshem år F-1, plats 
Fristående fritidshem år 2-3, plats 
Fristående fritidshem år 4-6, plats 
Friskola förskoleklass 
Friskola år 1-5 
Friskola år 6-9 

32 535 kr 
24 403 kr 
11 390 kr 
38 045 kr 
47 071 kr 
57 242 kr 

0 kr 
0 kr 
0 kr 
15 686 kr 
15 686 kr 
15 686 kr 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

SALSA  Bidrag 2011 
Friskolan Svettpärlan 
 

279 220 kr 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande 
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska 
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att 
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta 
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av 
detta bidrag för 2011. 
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Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1.  att Friskolan Svettpärlan beviljas ovanstående bidrag för år 2011 

    
2.  att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om 

SALSA- bidrag att fattas i januari 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
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Galären Utbildningar AB BUN.2010.489.043 
E Bellwaldius 
Akten 

 
 
 
 
§ 84 
Beslut om bidrag 2011 till Galären Utbildningar AB 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till 
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen. 
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Galären utbildningar 
AB i Karlskrona till nedanstående belopp: 
 
Verksamhet Grundbelopp: Lokalbidrag 
Fristående fritidshem år 4-6, plats 
Friskola år 1-5 
Friskola år 6-9 

11 390 kr 
47 071 kr 
57 242 kr 

0 kr 
15 686 kr 
15 686 kr 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
SALSA  Bidrag 2011 
Friskolan Galären 
Friskolan Galären Rosenholm 

158 242 kr 
356 174 kr 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande 
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska 
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att 
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta 
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av 
detta bidrag för 2011. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1.  att Galären utbildningar AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011 

    
2.  att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om 

SALSA- bidrag att fattas i januari 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

 _______________
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Friskolan Piggelinen BUN.2010.490.043 
E Bellwaldius 
Akten 

 
 
 
 
§ 85 
Beslut om bidrag 2011 till Friskolan Piggelinen 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till 
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen. 
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.  
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Friskolan Piggelinen i 
Karlskrona till nedanstående belopp: 
 

 Grundbelopp: Lokalbidrag 
Verksamhet Fristående fritidshem 
år F-1, plats 
Fristående fritidshem år 2-3, plats 
Fristående fritidshem år 4-6, plats 
Friskola förskoleklass 
Friskola år 1-5 
Friskola år 6-9 

32 535 kr 
24 403 kr 
11 390 kr 
38 045 kr 
47 071 kr 
57 252 kr 

0 kr 
0 kr 
0 kr 
15 686 kr 
15 686 kr 
15 686 kr 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

SALSA  Bidrag 2011 
Friskolan Piggelinen 
 

241 978 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande 
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska 
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att 
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta 
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av 
detta bidrag för 2011. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
1.  att Friskolan Piggelinen beviljas ovanstående bidrag för år 2011 
 
2.  att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om 

SALSA- bidrag att fattas i januari 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

________________



  
   
  20 december 2010  30 
 
  
K-na Montessorifriskola BUN.2010.491.043 
E Bellwaldius 
Akten 

 
 
 
 
§ 86 
Beslut om bidrag 2011 till Karlskrona Montessorifriskola 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till 
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen. 
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.  
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Karlskrona 
Montessorifriskola i Karlskrona till nedanstående belopp: 
 

Verksamhet Grundbelopp: Lokalbidrag 
Fristående fritidshem år F-1, plats 
Fristående fritidshem år 2-3, plats 
Fristående fritidshem år 4-6, plats 
Friskola förskoleklass 
Friskola år 1-5 
Friskola år 6-9 

32 535 kr 
24 403 kr 
11 390 kr 
38 045 kr 
47 071 kr 
57 242 kr 

0 kr 
0 kr 
0 kr 
15 686 kr 
15 686 kr 
15 686 kr 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

SALSA  Bidrag 2011 
Montessorifriskolan 
 

285 563 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande 
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska 
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att 
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta 
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av 
detta bidrag för 2011. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
1.  att Karlskrona Montessorifriskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011 

  
2.  att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om 

SALSA- bidrag att fattas i januari 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

 ______________ 
 



  
   
  20 december 2010  31 
 
  
Bastasjö språkskola AB BUN.2010.492.043 
E Bellwaldius 
Akten 

 
 
 
 
§ 87 
Beslut om bidrag 2011 till Bastasjö språkförskola AB 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till 
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen. 
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.  
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Bastasjö 
språkförskola AB till nedanstående belopp: 
 

Verksamhet Grundbelopp: Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 
 

73 333 kr 
 

15 446 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

SALSA  Bidrag 2011 
Bastasjö språkförskola AB 
 

45 135 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande 
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska 
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att 
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta 
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av 
detta bidrag för 2011. 
 
Barn- och ungdomsnämnden beslutade om extra lokalbidrag 2010 till fristående 
förskolor. Dessa bidrag för 2011 kommer att behandlas separat efter inkommen 
ansökan. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
1.  att Bastasjö språkförskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011 

  
2.  att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om 

SALSA- bidrag att fattas i januari 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

 ______________



  
   
  20 december 2010  32 
 
  
K-na språkfriskolan AB BUN.2010.493.043 
E Bellwaldius 
Akten 

 
 
 
 
§ 88 
Beslut om bidrag 2011 till Karlskrona språkfriskola AB 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till 
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen. 
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.  
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Karlskrona 
språkfriskola AB till nedanstående belopp: 
 

Verksamhet Grundbelopp: Lokalbidrag 
Fristående fritidshem år F-1, plats 
Fristående fritidshem år 2-3, plats 
Fristående fritidshem år 4-6, plats 
Friskola förskoleklass 
Friskola år 1-5 
Friskola år 6-9 

32 535 kr 
24 403 kr 
11 390 kr 
38 045 kr 
47 071 kr 
57 242 kr 

0 kr 
0 kr 
0 kr 
15 686 kr 
15 686 kr 
15 686 kr 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

SALSA  Bidrag 2011 
Karlskrona språkfriskola AB 12 733 kr 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande 
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska 
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att 
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta 
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av 
detta bidrag för 2011. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
1.  att Karlskrona språkfriskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011 

 
2.  att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om 

SALSA- bidrag att fattas i januari 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

 _____________



  
   
  20 december 2010  33 
 
  
Fantasi personalkoop. förskola BUN.2010.494.043 
E Bellwaldius 
Akten 

 
 
 
 
§ 89 
Beslut om bidrag 2011 till Fantasi personalkooperativa förskola 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till 
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen. 
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Fantasi 
personalkooperativa förskola i Karlskrona till nedanstående belopp: 
 

Verksamhet Grundbelopp: Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 
 

73 333 kr 
 

15 446 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

SALSA  Bidrag 2011 
Fantasi personalkooperativa 
förskola 
 

18 188 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande 
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska 
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att 
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta 
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av 
detta bidrag för 2011. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1.  att Fantasi personalkooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011 
 
2.  att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om 

SALSA- bidrag att fattas i januari 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

 ________________



  
   
  20 december 2010  34 
 
  
Ankaret personalkoop. förskola BUN.2010.495.043 
E Bellwaldius 
Akten 

 
 
 
 
§ 90 
Beslut om bidrag 2011 till Ankaret personalkooperativa förskola 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till 
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen. 
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Ankaret 
personalkooperativa förskola till nedanstående belopp: 
 
Verksamhet Grundbelopp: Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 
 

73 333 kr 
 

15 446 kr 
 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
SALSA  Bidrag 2011 
Ankaret personalkooperativa 
förskola 

7 637 kr 
 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande 
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska 
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att 
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta 
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av 
detta bidrag för 2011. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1.  att Ankaret personalkooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011 

 
2.  att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om 

SALSA- bidrag att fattas i januari 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

 _____________ 



  
   
  20 december 2010  35 
 
  
Nätets föräldrakoop. förskola BUN.2010.496.043 
E Bellwaldius 
Akten 

 
 
 
 
§ 91 
Beslut om bidrag 2011 till Nätets föräldrakooperativa förskola 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till 
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen. 
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Nätets 
föräldrakooperativa förskola i Karlskrona till nedanstående belopp: 
 
Verksamhet Grundbelopp: Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 
 

73 333 kr 
 

15 446 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
SALSA  Bidrag 2011 
Nätets föräldrakooperativa förskola
 

20 517 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande 
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska 
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att 
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta 
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av 
detta bidrag för 2011. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1.  att Nätets föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011 

 
2.  att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om 

SALSA- bidrag att fattas i januari 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

 ____________  



  
   
  20 december 2010  36 
 
  
Mariagårdens förskola BUN.2010.497.043 
E Bellwaldius 
Akten 

 
 
 
 
§ 92 
Beslut om bidrag 2011 till Mariagårdens förskola 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till 
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen. 
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.  
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Mariagårdens förskola 
i Karlskrona till nedanstående belopp: 
 

Verksamhet Grundbelopp: Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 
 

73 333 kr 
 

15 446 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

SALSA  Bidrag 2011 
Mariagårdens förskola 
 

54 402 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande 
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska 
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att 
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta 
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av 
detta bidrag för 2011. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
1. att Mariagårdens förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011 

 
2.  att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om 

SALSA- bidrag att fattas i januari 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

 ____________ 

 
 På grund av jäv deltar inte Birgitta Gamelius (M) i handläggningen. 



  
   
  20 december 2010  37 
 
  
Silvertärnan föräldrakooperativ BUN.2010.498.043 
E Bellwaldius 
Akten 

 
 
 
 
§ 93 
Beslut om bidrag 2011 till Silvertärnan föräldrakooperativ 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till 
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen. 
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.  
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Silvertärnan 
föräldrakooperativ i Karlskrona till nedanstående belopp: 
 

Verksamhet Grundbelopp: Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 
Fristående fritidshem år F-1, plats 
Fristående fritidshem år 2-3, plats 
Fristående fritidshem år 4-6, plats 

73 333 kr 
32 535 kr 
24 403 kr 
11 390 kr 

15 446 kr 
0 kr 
0 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

SALSA  Bidrag 2011 
Silvertärnan föräldrakooperativ 17 781 kr 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande 
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska 
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att 
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta 
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av 
detta bidrag för 2011. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1.  att Silvertärnan föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011 

 
2.  att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om 

SALSA- bidrag att fattas i januari 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

 _______________ 

 



  
   
  20 december 2010  38 
 
  
Stumholmen föräldrakooperativ BUN.2010.499.043 
E Bellwaldius 
Akten  

 
 
 
 
§ 94 
Beslut om bidrag 2011 till Stumholmen föräldrakooperativ 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till 
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen. 
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Stumholmen 
föräldrakooperativ i Karlskrona till nedanstående belopp: 
 

Verksamhet Grundbelopp: Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 
 

73 333 kr 
 

15 446 kr 
 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

SALSA  Bidrag 2011 
Stumholmen föräldrakooperativ 
 

12 963 kr 
 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande 
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska 
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att 
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta 
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av 
detta bidrag för 2011. 

 
 Tjänstemannaförslag 

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1.  att Stumholmen föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011 

 
2.  att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om 

SALSA- bidrag att fattas i januari 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

 _____________



  
   
  20 december 2010  39 
 
  
Torlyckans personalkooperativ BUN.2010.500.043 
E Bellwaldius 
Akten 

 
 
 
 
§ 95 
Beslut om bidrag 2011 till Torlyckans personalkooperativ 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till 
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen. 
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.  
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Torlyckans 
personalkooperativ i Karlskrona till nedanstående belopp: 
 

Verksamhet Grundbelopp: Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 
Fristående fritidshem år F-1, plats 
Fristående fritidshem år 2-3, plats 
Fristående fritidshem år 4-6, plats 

73 333 kr 
32 535 kr 
24 403 kr 
11 390 kr 

15 446 kr 
0 kr 
0 kr 
0 kr 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

SALSA  Bidrag 2011 
Torlyckans personalkooperativ 
 

34 306 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande 
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska 
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att 
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta 
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av 
detta bidrag för 2011. 
 
Tjänstemannabeslut 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1.  att Torlyckans personalkooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011 
 
2.  att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om 

SALSA- bidrag att fattas i januari 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

 _____________ 



  
   
  20 december 2010  40 
 
  
Skärgårdens Montessoriförskola BUN.2010.501.043 
E Bellwaldius 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 96 
Beslut om bidrag 2011 till Skärgårdens Montessoriförskola 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till 
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen. 
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Skärgårdens 
Montessoriförskola i Karlskrona till nedanstående belopp: 
 

Verksamhet Grundbelopp: Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 
 

73 333 kr 
 

15 446 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

SALSA  Bidrag 2011 
Skärgårdens Montessoriförskola 
 

22 959 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande 
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska 
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att 
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta 
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av 
detta bidrag för 2011. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1.  att Skärgårdens Montessoriförskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011 

  
2.  att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om 

SALSA- bidrag att fattas i januari 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

 ______________ 
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Skutans föräldrakooperativ BUN.2010.502.043 
E Bellwaldius 
Akten 

 
 
 
 
§ 97 
Beslut om bidrag 2011 till Skutans föräldrakooperativ 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till 
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen. 
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Skutans 
föräldrakooperativ i Karlskrona till nedanstående belopp: 
 

Verksamhet Grundbelopp: Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 
 

73 333 kr 
 

15 446 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

SALSA  Bidrag 2011 
Skutans föräldrakooperativ 
 

29 754 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande 
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska 
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att 
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta 
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av 
detta bidrag för 2011. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1.  att Skutans föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011 
 
2.  att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om 

SALSA- bidrag att fattas i januari 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

 ________________ 
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Stubbens föräldrakooperativ BUN.2010.503.043 
E Bellwaldius 
Akten  

 
 
 
 
§ 98 
Beslut om bidrag 2011 till Stubbens föräldrakooperativ 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till 
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen. 
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Stubben 
föräldrakooperativ i Karlskrona till nedanstående belopp: 
 

Verksamhet Grundbelopp: Lokalbidrag 
Fristående förskola, plats 
Fristående fritidshem år F-1, plats 
Fristående fritidshem år 2-3, plats 
Fristående fritidshem år 4-6, plats 

73 333 kr 
32 535 kr 
24 403 kr 
11 390 kr 

15 446kr 
0 kr 
0 kr 
0 kr 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

SALSA  Bidrag 2011 
Stubben föräldrakooperativ 
 

14 930 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande 
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska 
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att 
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta 
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av 
detta bidrag för 2011. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Stubben föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011 
 
2.  att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om 

SALSA- bidrag att fattas i januari 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
______________ 
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Lilla Ö BUN.2010.504.043 
E Bellwaldius 
Akten 

 
 
 
 
§ 99 
Beslut om bidrag 2011 till Lilla Ö 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till 
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen. 
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Lilla Ö till 
nedanstående belopp: 
 

Verksamhet Grundbelopp: Lokalbidrag 
Fristående Pedagogisk omsorg, 
plats 
 

71 909 kr 
 

0 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

SALSA  Bidrag 2011 
Lilla Ö 
 

18 007 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande 
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska 
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att 
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta 
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av 
detta bidrag för 2011. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1.  att Lilla Ö beviljas ovanstående bidrag för år 2011 

 
2.  att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om 
            SALSA- bidrag att fattas i januari 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

 _____________ 
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Ramkullen BUN.2010.505.043 
E Bellwaldius 
Akten 

 
 
 
 
§ 100 
Beslut om bidrag 2011 till Ramkullen 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till 
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen. 
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Lilla Ö till 
nedanstående belopp: 
 

Verksamhet Grundbelopp: Lokalbidrag 
Fristående Pedagogisk omsorg, 
plats 
 

71 909 kr 
 

0 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

SALSA  Bidrag 2011 
Lilla Ö 
 

18 007 kr 
 

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande 
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska 
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att 
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta 
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av 
detta bidrag för 2011. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1.  att Lilla Ö beviljas ovanstående bidrag för år 2011 

 
2.  att på grund av förändringar i internbudgeten kommer ett justerat beslut om 

SALSA- bidrag att fattas i januari 2011. 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 

_________________



  
   
  20 december 2010  45 
 
  
Villa Muskulla BUN.2010.506.043 
E Bellwaldius 
Akten 

 
 
 
 
§ 101 
Beslut om bidrag 2011 till Villa Myskulla 
 
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för 2011 till 
fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i Skollagen. 
Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade skrivelser.  
 
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2011 års bidrag till Villa Myskulla till 
nedanstående belopp: 
 

Verksamhet Grundbelopp: Lokalbidrag 
Fristående Pedagogisk omsorg, 
plats 
 

71 909 kr 
 

0 kr 
 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 

SALSA  Bidrag 2011 
Villa Myskulla 
 

0 kr 
 

 
På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms. 
 
Karlskrona kommun har ännu inte fått besked om det slutliga beloppet gällande 
bidraget för kvalitetssäkrande åtgärder i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 
för 2011. Dessutom finns ett förslag från Skolverket att förordningen 2001:161 ska 
slopas, och istället för ansökningsförfarande och uppföljning finns förslaget att 
bidraget bör inordnas i det generella bidragssystemet. Med anledning av detta 
återkommer barn- och ungdomsförvaltningen med besked gällande hanteringen av 
detta bidrag för 2011. 
 
Tjänstemannaförslag 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att Villa Myskulla beviljas ovanstående bidrag för år 2011 
 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget. 
_________________



  
   
  20 december 2010  46 
 
  

             BUN.2010.151.002 
 
 
 
 
 
 
§ 102 Delegationsärenden 
 

Dnr  Ärendemening 
 

Skolområde/avdelning och 
delegat 

BUN  
2010.117.002 

Utse attest- 
ansvarig/ersättare 
samt attestbelopp 
Lyckeby skolomr 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Bodil Karsvall 

BUN 
2010.117.002 

Utse attest- 
ansvarig/ersättare 
samt attestbelopp 
Rödeby skolomr 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Bodil Karsvall 

BUN 
2010.117.002 

Utse attest- 
ansvarig/ersättare 
samt attestbelopp 
Jämjö skolomr 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Bodil Karsvall 

BUN 
2010.117.002 

Utse attest- 
ansvarig/ersättare 
samt attestbelopp 
Rödeby skolomr 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Bodil Karsvall 

BUN 
2010.117.002 

Utse attest- 
ansvarig/ersättare 
samt attestbelopp 
Trossö/Wämö 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Bodil Karsvall 

BUN  
2010.117.002 

Utse attest- 
ansvarig/ersättare 
samt attestbelopp 
Trossö/Wämö 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Bodil Karsvall 

BUN 
2010.117.002 

Utse attest- 
ansvarig/ersättare 
samt attestbelopp 
Nättraby 
 
 
 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Bodil Karsvall 
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Fort § 101 
 

  

BUN  
2010.117.002 

Utse attest- 
ansvarig/ersättare 
samt attestbelopp 
Trossö/Wämö 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Anja Eklund 

BUN 
2010.117.002 

Utse attest- 
ansvarig/ersättare 
samt attestbelopp 
Nättraby 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Anja Eklund 

BUN 
2010.117.002 

Utse attest- 
Ansvarig/ersättare 
samt attestbelopp 
förvaltningskontor 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Anja Eklund 

BUN 
2010.478.608 

Läsårets- och lov- 
dagarnas för-
läggning 2011/2012 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Anja Eklund 

BUN 
2009.252.214 

Yttrande i plan- 
ärenden Säby 4:14 
Trummenäs 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Solvig Ohlsson 

BUN  
2010.221.214 

Yttrande i plan- 
ärenden 
Gullbernahult 1 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Solvig Ohlsson 

BUN 
2010.325.214 

Yttrande i plan- 
ärenden Västra 
Nättraby 6:94, 
Samrådsskedet 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Solvig Ohlsson 

BUN 
2010.347.214 

Yttrande i plan- 
ärenden 
Stärkelsen 2 
vid Lyckebyån 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Solvig Ohlsson 

BUN 
2010.345.210 

Yttrande i plan- 
ärenden Fäjö 2  
 

Barn- och ungdomskontoret 
Solvig Ohlsson 

BUN 
2010.222S.609 

Dispens för fler 
timmar på fritids- 
hem 
 

Barn- och ungdomskontoret 
Anita Ottosson 
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fort § 101 
 
 
BUN 
2010.477.609 

 
 
 
 
Dispens från  
1-årsregeln vid 
Placering i fskl.vht 
 

 
 
 
 
Barn- och ungdomskontoret 
Anita Ottosson 

BUN 1 
2010.174.609 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(15 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Trossö skolområde 
Anna-Lena Vial 

BUN 1 
2010.120.609 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(11 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Trossö skolområde 
Bertil Karlsson 

BUN 2 
2010.116.606 

Beslut om anpassad 
studiegång för 
elev 
 

Västra skolområdet 
Sunnadal 
Sven Björkander 

BUN 2 
2010.154.606 

Beslut om anpassad 
studiegång för elev 
 

Västra skolområdet 
Sunnadal 
Sven Björkander 
 

BUN 2 
2010.172S.606 

Beslut om anpassad 
studiegång för elev 

Västra skolområdet 
Sunnadal 
Sven Björkander 

BUN 2 
2010.115.606 

Beslut om  
anpassad  
studiegång för 
elev 
 

Västra skolområdet 
Sunnadal 
Sven Björkander 

BUN 2 
2010.113.606 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(20 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Västra skolområdet 
Sunnadal 
Ulla Ståhl 

BUN 2 
2010.118.606 

Beslut om  
anpassad 
studiegång för  
elev 
 

Västra skolområdet 
Sunnadal 
Sven Björkander 

BUN 2 
2010.129.606 

Beslut om  
anpassad  
studiegång för 
elev 
 

Västra skolområdet 
Sunnadal 
Sven Björkander 
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fort § 101 
 
 
BUN 2 
2010.119.606 
 

 
 
 
Beslut om  
anpassad  
studiegång för 
elev 
 

 
 
 
Västra skolområdet 
Sunnadal 
Sven Björkander 

BUN 2 
2010.120.606 
 

Beslut om  
anpassad  
studiegång för 
elev 
 

Västra skolområdet 
Sunnadal 
Sven Björkander 

BUN 2 
2010.126.606 
 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(12 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Västra skolområdet 
Sunnadal 
Sven Björkander 

BUN 2 
2010.128.606 

Beslut om  
anpassad  
studiegång för 
elev 
 

Västra skolområdet 
Sunnadal 
Sven Björkander 

BUN 2 
2010.142.606 

Beslut om anpassad 
studiegång för elev 

Västra skolområdet 
Sunnadahl 
Sven Björkander 
 

BUN 3 
2010.172.611 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(15 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Lyckeby skolområde 
Stefan Andreasson 

BUN 3 
2010.184.611 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(12 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Lyckeby skolområde 
Ulla Winza 

BUN 3 
2010.208.611 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(12 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Lyckeby skolområde 
Asta Abrahamsson 

BUN 3 
2010.219.611 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(13 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Lyckeby skolområde 
Jessica Ahlgren 
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fort § 101 
 
 
 
BUN 3 
S2010.204.617 

 
 
 
 
Beslut om  
anpassad 
studiegång för 
elev 
 

 
 
 
 
Lyckeby skolområde 
P O Mattsson 

BUN 3 
2010.223.611 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(13 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Lyckeby skolområde 
Jessica Ahlgren 

BUN 3 
2010.226.611 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(13 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Lyckeby skolområde 
Gunilla Bergman 

BUN 3 
2010.227.611 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(13 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Lyckeby skolområde 
Gunilla Bergman 

BUN 3 
2010.182S.617 

Beslut om  
anpassad 
studiegång för 
elev 
 

Lyckeby skolområde 
Lyckåskolan 
P O Mattsson 

BUN 3 
2010.233.606 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(12 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Lyckeby skolområde 
Asta Abrahamsson 

BUN 3 
2010.232.606 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(12 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Lyckeby skolområde 
Asta Abrahamsson 

BUN 3 
2010.236.606 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(12 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Lyckeby skolområde 
Gunilla Bergman 

BUN 3 
2010.274.606 

Beslut om  
anpassad 
studiegång för 
elev 
 

Lyckeby skolområde 
Ulla Winza 
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fort § 101 
 
 
BUN 3 
2010.287.606 

 
 
 
Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(11 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

 
 
 
Lyckeby skolområde 
Asta Abrahamsson 

BUN 3 
2010.344.606 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(13 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Lyckeby skolområde 
Asta Abrahamsson 

BUN 3 
2010.324.606 

Beslut om anpassad 
studiegång för elev 

Lyckeby skolområde 
Ulla Winza 

BUN 3 
2010.327.606 

Beslut om anpassad 
studiegång för elev 

Lyckeby skolområde 
Ulla Winza 

BUN 3 
2010.326.606 

Beslut om  
anpassad 
studiegång för elev 
 

Lyckeby skolområde 
Ulla Winza 

BUN 3 
2010.322.606 

Beslut om anpassad 
studiegång för elev 

Lyckeby skolområde 
Ulla Winza 

BUN 3 
2010.320.606 

Ledighet för elev 
Fler än tio dagar 
(11 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Lyckeby skolområde 
Per-Olof Mattsson 

BUN 4 
2010.166 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(12 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Jämjö skolområde 
Henning Fuhrman 

BUN 4 
2010.165S 

Placering av elev i 
särskild under- 
Visningsgrupp 
 

Jämjö skolområde 
Helen Sollin 

BUN 4 
2010.175 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(15 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Jämjö skolområde 
Lena Sandgren Swartz 

BUN 4 
2010.187 

Upprättande av  
likabehandlings- 
plan 

Jämjö skolområde 
Lena Sandgren Swartz 
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fort § 101 
 
 
BUN 4 
2010.198.611 

 
 
 
Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(16 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

 
 
 
Jämjö skolområde 
Lena Sandgren Swartz 

BUN 4 
2010.204.609 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(15 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Jämjö skolområde 
Brita Kindstam Mogreen 

BUN 4 
2010.206.609 

Beslut om placering 
av elev i särskild 
undervisningsgr 
 

Jämjö skolområde 
Lena Sandgren Swartz 

BUN 4 
2010.207.609 

Beslut om anpassad 
studiegång för två 
elever 
 

Jämjö skolområde 
Lena Sandgren Swartz 

BUN 5 
2010.219.606 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(40 dagar) 
Beviljad av rektor 

Rödeby skolområde 
Ulf Ebbesson 

BUN 5 
2010.238.606 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(11 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Rödeby skolområde 
Kjell Prahl 

BUN 5 
2010.239.606 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(11 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Rödeby skolområde 
Kjell Prahl 

BUN 5 
2010.251.606 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(15 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Rödeby skolområde 
Kjell Prahl 

BUN 5 
2010.250.606 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(15 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Rödeby skolområde 
Kjell Prahl 

BUN 5 
2010.249.606S 

Beslut om  
anpassad 
studiegång för 
elev 

Rödeby skolområde 
Berndt Dabergott 
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forts § 101 
 
 
BUN 5 
2010.249.606S 

 
 
 
Beslut om  
anpassad 
studiegång för 
elev 
 

 
 
 
Rödeby skolområde 
Berndt Dabergott 

BUN 5 
2010.242.609 

Upprättande av  
likabehandlings- 
plan 
 

Rödeby skolområde 
Gutte Wilson 

BUN 5 
2010.277.606 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(13 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Rödeby skolområde 
Charlott Swärdh 

BUN 5 
2010.121.606S 

Beslut om placering 
av elev i särskild 
undervisningsgr 
 

Rödeby skolområde 
Berndt Dabergott 

BUN 5 
2010.158.606S 

Beslut om anpassad 
studiegång för elev 

Rödeby skoloområde 
Bertdt Dabergott 

BUN 6 
2010.48.611 
 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(18 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Västra skolområdet 
Nättraby 
Marina Eriksson 

BUN 6 
2010.46.606 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(20 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Västra skolområdet 
Nättraby 
Marina Eriksson 

BUN 6 
2010.52.606 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(16 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Västra skolområdet 
Nättraby 
Marina Eriksson 

BUN 6 
2010.51.606 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(15 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Västra skolområdet 
Nättraby 
Marina Eriksson 

BUN 6 
2010.50.606 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(10 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Västra skolområdet 
Nättraby 
Marina Eriksson 
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fort § 101 
 
 
BUN 6 
2010.49.606 

 
 
 
Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(10 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

 
 
 
Västra skolområdet 
Nättraby 
Marina Eriksson 

BUN 6 
2010.53.606 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(11 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Västra skolområdet 
Nättraby 
Kurt-Inge Johnsson 

BUN 6 
2010.54.606 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(11 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Västra skolområdet 
Nättraby 
Kurt-Inge Johnsson 

BUN 6 
2010.55.606 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(10 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Västra skolområdet 
Nättraby 
Kurt-Inge Johnsson 

BUN 6 
2010.74.606 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(16 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Västra skolområdet 
Nättraby 
Kurt-Inge Johnsson 

BUN 8 
2010.52S 606 
1. 

Beslut om anpassad 
studie- 
gång för elev 
 

Enheten för stöd- och 
utveckling/Resursskolan 
Tomas Hall 

BUN 8 
2010.52S 606 
2. 

Beslut om anpassad 
studie- 
gång för elev 
 

Enheten för stöd- och 
utveckling/Resursskolan 
Tomas Hall 

BUN 8 
2010.52S 606 
3. 

Beslut om anpassad 
studie- 
gång för elev 
 

Enheten för stöd- och 
utveckling/Resursskolan 
Tomas Hall 

BUN 8 
2010.52S 606 
4. 

Beslut om anpassad 
studie- 
gång för elev 
 

Enheten för stöd- och 
utveckling/Resursskolan 
Tomas Hall 

BUN 8 
2010.52S 606 
5. 

Beslut om anpassad 
studie- 
gång för elev 

Enheten för stöd- och 
utveckling/Resursskolan 
Tomas Hall 
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BUN 8 
2010.52S 606 
6. 

 
 
 
Beslut om anpassad 
studie- 
gång för elev 
 

 
 
 
Enheten för stöd- och 
utveckling/Resursskolan 
Tomas Hall 

BUN 8 
2010.52S 606 
7. 

Beslut om anpassad 
studie- 
gång för elev 
 

Enheten för stöd- och 
utveckling/Resursskolan 
Tomas Hall 

BUN 8 
2010.52S 606 
8. 

Beslut om anpassad 
studie- 
gång för elev 
 

Enheten för stöd- och 
utveckling/Resursskolan 
Tomas Hall 

BUN 8 
2010.52S 606 
9. 

Beslut om anpassad 
studie- 
gång för elev 
 

Enheten för stöd- och 
utveckling/Resursskolan 
Tomas Hall 

BUN 8 
2010.37.606 

Prövning om elev 
ska tas emot i 
Särskolan 
 

Enheten för stöd- och  
utveckling/Resursskolan 
Tomas Hall 

BUN 8 
2010.62.606 

Ledighet för elev 
fler än tio dagar 
(16 dagar) 
Beviljad av rektor 
 

Enheten för stöd- och  
utveckling 
Tomas Hall 

 
 

Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena. 
Besluten finns tillgängliga på barn- och ungdomsförvaltningens kansli. 
___________
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§ 103 
Meddelanden 
 
Kommunstyrelsen  BUN.2009.52.291 
    § 206  
    Investering avseende ombyggnad av Tullskolan 
 
Kommunfullmäktige BUN.2010.134.004 
    § 145  
    Balansräkning över obesvarade motioner och  
    medborgarförslag den 1 september 2010 
 
Kommunfullmäktige BUN.2010.354.042 
    § 146  
    Miljöbokslut år 2009  
 

 Kommunfullmäktige BUN.2009.290.042 
     § 148  
     Komplettering av kommunfullmäktiges beslut i   

  samband med behandling av delårsrapport april 2010 
 

 Kommunfullmäktige BUN.2009.290.042 
     § 149  

    Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för hela Karlskrona  
    kommuns samlade verksamhet 

 
 Kommunfullmäktige BUN.2010.479.102 
     § 174  
     Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan  
     vid val av ombud till SKL:s kongress  
 
 KSAU   § 169  
     Budget 2011 och plan 2012-2013  
 
 Kommunstyrelsen  BUN.2008.291.020 
     § 233  

     Slutredovisning av omställningsprogrammet i Karlskrona 
    kommun 
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 forts § 103 
 
 Kommunstyrelsen  BUN.2010.474.006 
     § 239  

 Sammanträdesplan för år 2011 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse och utskott 

 
 Kammarrätten i   BUN.2010.175/176.609 
       Jönköping   Dom i mål: 141-10 
 
 Förvaltningsrätten   BUN.2010.2008.233.042 
 i Växjö   Återkallande av överklagande mål 84-10 
  
 Skolinspektionen  BUN.2010.146.631 
     Ansökan om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för 
     en fristående grundskola i Karlskrona kommun 
 
 Skolverket   BUN.2009.141.027 
     Statsbidrag förskolelyftet 
 
 Skolverket   BUN.2010.340.047 
     Statsbidrag för lärarfortbildning år 2011 – beslut om 
                                                    ramar per skolhuvudman 
 

  BUF   BUN.2010.7.004 
      Redovisning klagomålshantering barn- och ungdoms- 

    förvaltningen  
 
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen 
tas till protokollet. 
___________
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§ 104 
Kurser och konferenser 
 
Inga kurser eller konferenser meddelandes. 
----------------- 
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§ 105 
Övrigt 
 
Tack 
Siv Holmberg (S) tackar för tiden i barn- och ungdomsnämnden och önskar 
nämnden lycka till i fortsättningen. 
 
Ordföranden tackar alla för samarbetet i mandatperioden 2007-2010 och över- 
lämnar en minnesgåva till de ledamöter som nu lämnar barn- och ungdoms-
nämnden. 
 
Julhälsningar 
Ordföranden önskar alla En God Jul och Ett Gott Nytt År. 
Patrik Hansson (S) önskar också ordföranden En God Jul och Ett Gott Nytt År. 
____________ 



 

 

Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 

Anja Eklund 
Ewa Bellwaldius 
 

   2010-12-20 

 

Barn- och ungdomsförvaltningen 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-postadress 
371 83 Karlskrona Östra Hamngatan 7 B 0455-30 30 00 vx 0455-30 36 00 barn-ungdomsforvaltningen@karlskrona.se  

       Barn- och ungdomsnämnden 
 
Internbudget 2011 för Barn- och ungdomsnämnden 
 
Uppdrag/Ansvarsområde 
 
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskoleverksamheten för barn mellan 1 och 5 år och 
skolbarnomsorg för barn och ungdom mellan 6 och 12 år som bedrivs i kommunal regi. Nämnden 
ansvarar också för den verksamhet som bedrivs i grundskola år F-9 och grundsärskola. Härutöver 
bedrivs också vissa stödverksamheter för de åldersgrupper som nämnden har ansvaret för såsom 
allergiförskola, nattomsorg, resursskolor för elever med behov av särskilt stöd och Säljö barnkoloni 
(ferievistelse under sommartid). Barn- och ungdomsnämnden är enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
vårdgivare för den skolhälsovård som är organiserad i kommunens skolor. 
 
Nämnden har vidare ansvar för beslut om godkännande för och tillsyn av fristående förskolor och 
fritidshem samt beviljande av bidrag till dessa. Även yttranden till Skolverket angående tillstånd 
för fristående förskoleklasser/skolor och beviljande av bidrag till dessa samt rätten till insyn i dessa 
skolors verksamhet ligger inom nämndens tilldelade ansvarsområde. 
 
Verksamhetsbeskrivning 
 
Karlskrona kommun har en väl utbyggd förskoleverksamhet, där alla barn i åldern 1- 5 år med 
behov av plats erbjuds en sådan inom lagstadgade fyra månader. Förskoleverksamheten bedrivs 
dels i kommunal regi, dels i fristående regi i form av föräldrakooperativ, personalkooperativ eller 
enheter i bolagsform.   
 
För närvarande finns drygt 155 kommunala förskoleavdelningar varav två som är speciellt riktade 
till barn som har behov av allergisanerade miljöer. Det finns även verksamhet som är öppen dygnet 
runt alla årets dagar och för denna verksamhet finns en ökad efterfrågan. I kommunen finns 
närmare 30 avdelningar i fristående regi. Härutöver finns pedagogisk omsorg i form av ca 30 
kommunala dagbarnvårdare och 5 dagbarnvårdare i fristående regi. 
 
Grundskolan är uppdelad i fem olika geografiska områden med trettio kommunala grundskolor 
samt därutöver sex fristående grundskolor. I några skolor finns en satsning på s.k. profilklasser med 
inriktning på främst matematik, idrott och kultur. Sedan flera år tillämpas ett för eleven fritt skolval 
inom grundskolan. Alla barn ges automatiskt plats i en närbelägen så kallad hemskola, men som 
förälder kan man söka plats för barnet (och få plats i mån av tillgång) på annan skola inom 
kommunen, fristående skola eller kommunal skola. 



 

 

 

 

 
Skolbarnomsorgens uppdrag är att erbjuda omsorg och stimulerande fritidssysselsättning. Samtliga 
kommunala fritidshem är idag inrymda i grundskolans lokaler. En funktionell samverkan sker 
mellan skola och fritid. 
 
Barn och ungdomar, som utifrån utvecklingsstörning inte kan delta i undervisningen i grundskolan, 
bereds plats i grundsärskolan. Eleverna tillhörande grundsärskola har sin skolgång vid någon av 
särskoleenheterna eller så kan eleven vara individintegrerad i en grundskoleklass. Beslut om 
mottagande i särskola har delegerats till samordnaren för särskolan. 
 
Inom enheten för stöd och utveckling finns stödteamet som en central elevhälsoenhet. Stödteamets 
uppdrag är dels att utgöra en stödjande funktion till personal och elever inom kommunens samt 
fristående verksamheters förskolor, skolor, och fritidshem, och dels att bedriva utvecklingsarbete. 
Utvecklingsarbete bedrivs till stor del genom olika projekt inom exempelvis läs- och skriv, 
matematik, likabehandling och tal och språk. Stödteamet deltar också i samverkansgrupper med 
andra förvaltningar inom kommunen, landstinget samt externa samarbetsparter som SPSM, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Teamet har även ett tätt samarbete med kommunens 
särskolesamordnare. 
 
Målangivelser 
 
Visions- och inriktningsmål 
  

I Karlskrona ska all verksamhet som rör barn, ungdomar och studerande kännetecknas av kvalitet, 
likvärdighet och trygghet. Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet. 
 
Förskolans uppdrag att komplettera hemmet ska uttryckas genom att omvårdnad, omsorg, fostran 
och lärande bildar en helhet. Förskolan har liksom skolan också ett kompensatoriskt uppdrag som 
innebär att en strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig undervisningen. 
 
För elever i skolan är målet att de minst ska nå kursplanemålens lägsta nivå. Alla barn och elever 
ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. De 
ska utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 
mål, så som de formuleras i läroplaner och kursplaner.  
 
Kunskapsbegreppet ska ges en bred innebörd så att utbildningen i förskolan och skolan främjar 
barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare. Sådan allsidig personlig utveckling kan bl.a. handla 
om utvecklandet av den kreativa förmågan, lusten att skapa, förmågan att ta initiativ och omsätta 
idéer till handling.  
 
Förskolan och skolan ska ge varje flicka och pojke lika möjligheter att utveckla sin fulla potential 
som människa.  
 
Det övergripande målet för utbildningen stödjer strävan att entreprenörskap ska löpa som en röd 
tråd genom hela utbildningssystemet. 
 
 



 

 

 

 

Verksamhetsmål angivna av Kommunfullmäktige: 
 
• Alla barn i kön till förskolan ska ha fått en plats sig tilldelad senast fyra månader från 
ansökningsdatum.  
 
Detta mål klarar vi att hålla idag. Dock klarar vi inte alltid att ge en plats i det område som familjen 
önskar. Arbetet med att iordningställa platser i de områden som har störst efterfrågan pågår och 
kommer att behöva fortsätta framöver för att möta den geografiska efterfrågan i takt med att nya 
bostadsområden byggs eller stora generationsväxlingar sker. En ny förskola startar i Nättraby 
hösten 2011. 
 
• Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till fortsatta studier på gymnasiet ska öka årligen. 
Långsiktiga målet ska vara 100 %. 
 
Detta är ett mål som kräver extraordinära insatser särskilt med hänsyn till ökade behörighetskrav 
för gymnasiestudier 2011. Detta kommer att ta budgetmedel i anspråk för både organisatoriska 
förändringar och förstärkt undervisningskompetens. 
 
• Antalet förskolor/skolor med Grön Flagg ska öka. 
 
• Andelen trygga elever ska öka i de attitydundersökningar som genomförs. 
 
 
Planerade förändringar och problematik 
 
Hösten 2010 infördes allmän förskola för 3-åringar och 2011 kommer helårseffekt av detta. Då den 
allmänna förskolan är avgiftsfri så kommer intäkterna från föräldraavgiften att minska. För detta 
har utgått ett statsbidrag som förväntas täcka intäktsminskningen. 
 
Enligt den av Kommunstyrelsen antagna befolkningsprognosen för Karlskrona kommun så 
kommer antalet barn i förskoleåldern att öka något under kommande år. Befolkningsprognosen 
anger antalet barn vid respektive års slut. Hur barnantalet förändras under årets månader finns dock 
inte i denna prognos. Hur stort behovet av platser blir är mycket svårt att förutse. Faktorer som 
inverkar är bland annat antalet barn i behov av hela respektive halva platser (t ex antalet 
arbetssökande och föräldralediga) samt den totala nyttjandegraden. (t ex vid vilken ålder barnen 
börjar, eventuella konsekvenser av vårdnadsbidraget mm). När det gäller volymerna för förskola 
och pedagogisk omsorg innehåller de en ökning i förhållande till prognostiserat utfall 2010 men en 
minskning jämfört med grundbudget 2010. Nu ser förvaltningen att prognosen för 2011 kan vara 
låg i förhållande till det utfall som kommer att bli 2010. Erfarenheten har visat att förändringar kan 
ske snabbt. Trycket på förskoleplatser i Trossö ökar samtidigt som vi ser att det blir svårt att fylla 
alla platser på förskolor utanför tätorterna. 
 
Inför 2011 finns det volymökningar inom grundskolan med 120 elever och inom skolbarnomsorgen 
med 100 platser. Likaså finns det en volymökning med 5 elever i särskolan. Eftersom de yngsta 
skolbarnen ökar, så ser vi också en ökning av antalet barn i behov av skolbarnomsorg. Antalet 
elever i grundskolans senare årskurser fortsätter att minska något under kommande år för att sedan 
plana ut. Detta sammantaget gör att vi under kommande år också ser en total ökning av antalet 
elever i grundskolan. Elevtillströmningen sker framförallt inom vissa områden. Detta innebär att 
förvaltningen måste se över resurser, organisation och upptagningsområden. I Nättraby och 



 

 

 

 

Spandelstorp ser förvaltningen en kraftig elevökning som gör att det behöver skapas ytterligare 
skollokaler hösten 2011. Med tanke på den elevökning som finns i Nättraby har budgeterats för en 
utökad lokalkostnad med 0,8 mnkr 2011. 
 
I internbudgeten har vissa budgetjusteringar som gjordes under 2010 vägts in. Elevbidraget för år 
6-9 har justerats med 1 200 kr/elev och elevpengen för individintegrerade särskolebarn uppgår i 
förslaget till samma belopp som för en särskoleelev som går i den reguljära särskolan. 
 
De kommunala skolorna är på fler håll i behov av renovering och upprustning. Underhållet har 
varit mycket begränsat under flera år och detta sätter sina spår. Detta leder till ökade lokalkostnader 
som är svåra att undvika.  
 
För att minska lokalkostnaderna krävs strukturella förändringar som leder till färre skolenheter.  
 
Under 2010 är en utredning om fördelningen av lokalkostnaderna genomförd. Utredningens 
uppdrag var att renodla alla de kostnader för lokaler som skall tillhöra respektive förvaltning. 
Tanken är att rätt lokalkostnader belastar rätt verksamhet och denna kostnad ligger sedan till grund 
för fristående verksamheters lokalbidrag. Detta innebär att förvaltningen har fått förändrade 
lokalkostnader som ska ramjusteras. Denna ramjustering beräknas till ca 0,7 mnkr. När det gäller 
lokalbidraget förskola ökar det med 421 kr/plats och lokalbidraget skola ökar med 196 kr/plats i 
förhållande till 2010 års lokalbidrag. 
 
Budgetbeloppet för öppna förskolans verksamhet kvarstår på samma nivå som 2010, d v s 1,2 
mnkr.  
 
Under 2011 kommer ett projekt ”En till en” att starta med inriktningen att på sikt införskaffa en 
egen dator till varje elev i år 6-9. Syftet med projektet är att stödja ökad måluppfyllelse, d v s att 
alla elever ska nå målen i alla ämnen. Datorsatsningen ”En till en” ska gälla i någon form även för 
fristående verksamheter. 
 
Under 2010 förstärktes budgeten gällande BSB-potten. En utökning gjordes från 4 mnkr till 5,9 
mnkr. Trots denna utökning räcker inte pengarna under 2010 och efter att ha behandlat 
ansökningarna för vårterminen 2011 tenderar kostnaden för vårterminen uppgå till drygt 5,5 mnkr. 
BSB-potten budgeteras till 6,0 mnkr för 2011. Inför höstterminen 2011 kommer kriterierna för att 
erhålla tilläggsbidrag ses över. 
 
SALSA-bidraget sänks från 30 mnkr 2010 till 29 mnkr 2011. Detta är nämndens främsta möjlighet 
att fördela medel efter behov till skolor och förskolor.  
 
Jämfört med grundbudgeten för 2010 utökas stödet för mindre skolor från 1,6 mnkr till 2,7 mnkr. 
Men jämfört med tilläggsbudget för 2010 är glesbygdsbidraget minskat med 3,8 mnkr, från 6,5 
mnkr till 2,7 mnkr. Stödet innebär 1 årsarbetare lärare/skolenhet (450 tkr) där eleverna understiger 
75 elever.  
 
Skolskjutsarna beräknas kosta 0,7 mnkr mer 2011 jämfört med budget 2010.  
 
Driftskostnaderna för Säljö barnkoloni ökar, därför har budgeten utökats med 0,2 mnkr och uppgår 
i förslaget till 1,0 mnkr. I tilldelad budgetram ingår 0,8 mnkr för denna verksamhet. 
 



 

 

 

 

Stödet för nyanlända beräknas ge ett överskott 2010 på grund av att volymerna minskar. Därför 
minskas budgeten för detta med 0,5 mnkr och uppgår då till 3,5 mnkr för 2011. 
 
Den förvaltningsgemensamma reserven uppgår i förslaget till 8,0 mnkr, vilket motsvarar knappt 0,9 
% av tilldelad ram. 
 
Den överföring som gjorts till serviceförvaltningen gällande all kosthållning skapar en extra 
problematik när förvaltningen inte får kompensation för volymökningar, då måltidskostnaderna 
inte är påverkbara. 
 
Inga avgiftshöjningar planeras. De föräldraavgifter som tas ut inom barnomsorgen är lagreglerade 
genom maxtaxan och kan inte ändras. 
 
Nedanstående sammanställning visar en sammanfattning av ovanstående större förändringar för 
Barn- och ungdomsförvaltningen mellan grundbudget 2010 och internbudget 2011. Bilaga 1 visar 
att Barn- och ungdomsförvaltningen har en balanserad internbudget efter att ovanstående 
budgetjusteringar gjorts. 
 
Nedanstående större förändringar finns mellan 2010 och 2011 
 
Ökade volymer fritidshem, 100 
platser 

   3,1 mnkr 

Ökade volymer grundskolor, 120 
elever 

   6,2 mnkr 

Halvårseffekt skollokaler Nättraby    0,8 mnkr 
Minskade volymer förskola, 80 
platser jämfört med grundbudget 
2010 

-  6,0 mnkr 

Ökade volymer särskolan, 5 elever    0,5 mnkr 
Höjt elevbidrag 6-9 år, 2 605 elever 
á 1 200 kr 

   3,1 mnkr 

Ökad BSB-pott, 2010 4 mnkr och 
2011 6 mnkr 

   2,0 mnkr 

Minskad pott SALSA, 2010 30 
mnkr och 2011 29 mnkr 

- 1,0 mnkr 

Höjt elevbidrag integrerade 
särskolebarn 

   0,5 mnkr 

Ökat glesbygdsstöd, 2010 1,6 mnkr 
och 2011 2,7 mnkr 

   1,1 mnkr 

Avgifter    0,7 mnkr 
Skolskjutsar    0,7 mnkr 
Stöd till nyanlända -  0,5 mnkr 
Ökad förvaltningsgemensam reserv    3,9 mnkr 
 
 



 

 

 

 

Verksamhetsmått och nyckeltal (antal platser) 
( Utgår från den av fullmäktige beslutade befolkningsprognosen) 
 
        

Utfall
2009

Prognos
2010

Budget
2011

Plan
2012

Plan
2013

Antal inskrivna barn i förskolan 3 442 3 543 3 546 3 539 3 537
varav antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg 234 157 140 135 130
varav antal barn i förskola fristående regi 474 483 493 500 500
Andelen barn i förskola enskild regi 13,8% 13,6% 13,9% 14,1% 14,1%

Antal inskrivna barn i skolbarnomsorg 2 733 2 945 3 077 3 207 3 293
varav antal inskrivna barn i skolbarnomsorg 
fristående regi 509 580 615 641 659

Antal barn i förskolan/anställd heltid (kommunala 5,4 5,4 5,4 5,3 5,3
Avgiftstäckningsgraden 12 12 12 12 12
Antal öppna förskolor 5 3 3 3 3
Antal barn i förskola, kvällar/nätter/helger 99 110 120 120 120

Antal elever i förskoleklass 739 735 775 794 794
Varav antal elever i förskoleklass, friskola 114 105 120 125 125

Antal elever i grundskolan 1-9 5 992 6 010 6 075 6 214 6 416
Varav antal elever i friskolor 1-9 1 123 1 190 1 290 1 355 1 405
Andel elever i friskola F-9 % 18 19 21 21 21

Antal elever i särskola 83 86 87 87 87
Antal asylsökande 53 58 - - -
Antal elever med skolskjuts 1 925 1 950 1 950 1 950 1 950



 

 

 

 

Ekonomi 
 
Resultaträkning (mnkr) 2009 2010 2011 2012 2013

Intäkter 115,3 107,0 107,0 107,0 107,0

Personalkostnader -645,4 -600,0 -611,7 -613,7 -614,7
Övriga kostnader -398,8 -431,0 -431,1 -435,1 -437,1
Kapitalkostnader -7,7 -7,3 -7,0 -7,0 -7,0
Summa Kostnader -1 051,9 -1 038,3 -1 049,8 -1 055,8 -1 058,8

Nettokostnad/Budgetram 939,5 931,3 -942,8 -948,8 -951,8
Årets resultat 2,9  
 
Fr om 2010 har gymnasiesärskolan övergått till Utbildningsnämnden. Dessutom köps måltider av 
serviceförvaltningen, vilket innebär att BUN har fått lägre personalkostnader och därmed istället 
ökade övriga kostnader. 
 
 
Bidrag per elev och plats 2011 och en jämförelse mellan 2010 och 2011 
 

Kronor Egna bo-avg Kronor
2011 8,60%

Adm Adm 18,90% 2011
Grund- Grund- Kom Fri Avdrag för Del- 6 % moms Totalt 

Plats/elev belopp 2010 belopp 1,50% 3% Föräldraavg belopp frist vht belopp 
Kommunal Förskola 76 500 76 887 1 153 78 040 78 040
Fristående förskola 76 500 77 897 2 337 -6 900 73 333 4 400 77 733
Kom ped omsorg 76 500 76 887 1 153 78 040 78 040
Fristående ped omsorg 76 500 77 897 779 -6 766 71 909 4 315 76 224
Kommunalt FH år F-1 38 250 38 443 577 39 020 39 020
Kommunalt FH år 2-3 28 690 28 835 433 29 267 29 267
Kommunalt FH år 4-6 13 390 13 458 202 13 660 13 660
Fristående FH år F-1 38 250 38 948 1 168 -7 582 32 535 1 952 34 487
Fristående FH år 2-3 28 690 29 214 876 -5 687 24 403 1 464 25 868
Fristående FH år 4-6 13 390 13 635 409 -2 654 11 390 683 12 073
Kommunal förskoleklass 36 275 36 459 547 37 006 37 006
Kommunal grsk år 1-5 44 880 45 106 677 45 783 45 783
Kommunal grsk år 6-9 54 580 54 856 823 55 678 55 678
Friskola Förskoleklass 36 275 36 937 1 108 38 045 2 283 40 328
Friskola år 1-5 44 880 45 700 1 371 47 071 2 824 49 895
Friskola år 6-9 54 580 55 575 1 667 57 242 3 435 60 677
 
I grundbelopp 2010 ingår löneökningar för 9 månader 2010 för såväl kommunal som fristående 
verksamhet. I grundbelopp 2011 ingår helårseffekt av löneökningar 2010 för såväl kommunal som 
fristående verksamhet. Skillnaden mellan bidraget till kommunal respektive fristående verksamhet 
2011 förklaras av att i de fristående verksamheternas bidrag ingår budgeterade löneökningar för 
2011 med 2,3 % fr o m 1 april 2011. För de fristående verksamheterna är också hänsyn tagen till 
den sänkning som beräknas ske av arbetsgivaravgifterna för 2011. Den kommunala verksamheten 
får kompensation för löneökningar när de faller ut under 2011. 
 



 

 

 

 

Förutom ovanstående bidrag får den fristående verksamheten även ett lokalbidrag per plats i 
förskolan och per elev i grundskolan. Nedanstående tabell visar lokalbidraget för såväl 2010 som 
2011: 
 
Lokalbidrag exkl 6 % moms 2010 2011
Förskola, kr/plats 15 025 15 446
Grundskola, kr/elev 15 490 15 686  
 
 
Den kommunala verksamheten får förutom elevbidraget/platsbidraget ett städbidrag. 
 
Städbidrag 2010 2011
Förskola, kr/plats 1 950 1 950
Grundskola, kr/elev 2 500 2 500  
 
 
Förutom ovanstående bidrag utgår också ett SALSA-bidrag som uppgår till 29 mnkr. Tabellen 
nedan visar fördelningen av detta bidrag. 
 

2010 2011 2011
Kommunala förskolor 8 089 233 8 494 917 8 211 754
Fristående förskolor 578 858 611 980 591 580
Kommunala skolor 19 016 900 18 247 895 17 639 632
Fristående skolor 2 315 009 2 645 208 2 557 034
Summa 30 000 000 30 000 000 29 000 000  
 
I bidraget per plats/elev ingår förvaltningsgemensamma kostnader (OH-kostnader) som ska betalas 
av de kommunala enheterna. Dessa kostnadsposter är redovisade nedan: 
 
Beskrivning Belopp
Förvaltningskontor 2 017 375
Centrala personalkostnader 4 689 000
Facklig tid 1 762 500
Finansiella poster 1 328 400
Grundskola gemensamma avtal 2 125 800
Allmän förskola pedagogisk omsorg 200 000
Bemanningsteam 2 502 000
Kommunalt stöd och kvalitetsarbete 1 844 000
Summa OH-kostnader 16 469 075  
 
I stället för att förvaltningen interndebiterar de kommunala enheterna för dessa kostnader kommer 
bidraget per plats i förskola och pedagogisk omsorg samt bidraget per elev i grundskola och 
förskoleklass att reduceras med i genomsnitt 1 900 kr.  
 



 

 

 

 

 
Personal 
 
  2009 2010 2011 2012 2013 
 
Antal anställda 1 810 1 750 1 770 1 780 1 780 
Antal årsarbetare 1 762 1 700 1 720 1 730 1 730 
Andel kvinnor 85% 85% 85% 85% 85% 
Personalens medelålder 45,4 45 45 45 45 
Sjukfrånvaro i 22,46 18 16 16 16 
Dagar/anställd  
Frisknärvaro % 56,57% 65 70 70 70  
 
 
 
Investeringsbudget (tkr) 
 

Utfall
2009

Prognos 
2010

Budget
2011

Plan
2012

Plan
2013

Inventarier och utrustning 6 983 5 900 5 900 5 400 5 400  
 
 
 
Bilaga: 
Internbudget 2011, bilaga 1 
 
 
 
 
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta 
 
1. att godkänna internbudget för 2011 
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Bilaga 2 

Socialdemokraternas förslag med anledning av: 

Internbudget 2011 barn- och ungdomsnämnden Karlskrona 

Pengarna räcker inte 
Vi brukar säga att våra barn är vår framtid. Men vi får inte glömma att framtiden är 
nu. Det är vår skyldighet att satsa resurser på våra barn och ungdomar. Vår vision 
bygger på en vilja att skapa bättre uppväxtvillkor för våra barn och unga, än vi själva 
hade. För att klara det måste vi sätta barnen i centrum och faktiskt ge dem de bästa 
förutsättningarna för detta. 

När vi nu presenterar vårt internbudgetförslag för 2011 ser vi tydligt att pengarna inte 
räcker till. Karlskrona kommun har inte enligt vår mening tillräckliga resurser för att 
klara målsättningarna för eleverna i grundskolan. Alltför många elever tvingas lämna 
grundskolan med otillräckliga kunskaper för att gå vidare till gymnasiala studier. Det 
finns inte, enligt vår mening, möjlighet att utveckla och göra skolan bättre i Karlskro
na. Detta står i bjärt kontrast till de löften som utfästes av femklöverns företrädare i 
såväl valrörelsen 2006 som valrörelsen 2010. 

Det är högst tveksamt om skolan i vår kommun lyckas nå upp till de nationella och 
lokala målsättningarna för verksamheterna. Vår uppfattning är att det är absolut nöd
vändigt och relevant att varje rektor med egna ord beskriver om tilldelad budget är 
tillräcklig för att klara nationella och lokala uppsatta mål. Redovisningen ska ske rek
torsområde för rektorsområde. Rektorerna ska personligen redovisa sina slutsatser 
inför nämnden. 

Samma redovisning ska också göras för förskoleverksamheten. 

Nolltolerans mot mobbing 
Vi vet att det finns elever som varje dag känner oro och rädsla för att gå till skolan. Vi 
måste ha en total nolltolerans mot mobbing och kränkande behandling. Här krävs 
kraftfulla och omedelbara insatser på alla nivåer i organisationen. Vi socialdemokra
ter anser att arbetet går alldeles för sakta och trögt. Vecka efter vecka, månad efter 
månad går utan att vi ser tillräckliga positiva resultat. Det är hög tid att intensifiera 
arbetet mot mobbing och kränkande behandling som nämnden tagit initiativ till. 

Text ur attitydundersökningen 2009: 
''.Även om vi kan se en positiv utveckling i flera avseenden erbjuder inte skolan en arbetsmiljö med 
lugn och arbetsro för alla. En grupp elever tycker inte det känns meningsfull/ att gå till skolan, och 
många är rädda eller oroliga där. Det är viktigt att skolorna fortsätter verka för att tillgodose elevernas 
rätt till trygghet och till arbetsro. I delta är likabehandlingsarbetet en betydelsefull del där eleverna ska 
vara delaktiga." 

Lyft skolan i Karlskrona - trygga elever och bättre studieresultat 
Alltför sällan, nästan aldrig, möts rektorerna och politiken för att samtala om målsätt
ningar och förväntningar för grundskolan i vår kommun. Troligen har vi helt olika bil
der av vad som förväntas av oss i våra olika roller. Vi socialdemokrater anser att 
nämnden omedelbart måste påbörja ett utvecklingsarbete som tar sikte på att lyfta 
grundskolan i Karlskrona. Målet ska vara trygga elever och bättre studieresultat Till 
att börja med måste nämnden ringa in tydliga målsättningar för verksamheten samt 



uttala vilka förväntningar som finns på ledarna i skolan. Haninge kommun har på ett 
framgångsrikt sätt lyft skolverksamheten i sin kommun. Vi tror att vi har en hel del att 
lära av såväl Haninge som andra goda exempel i landet. 

Avgiftsfri skola 
I skollagen sägs det att all utbildning ska vara kostnadsfri, men "obetydliga kostna
der" för eleverna kan få förekomma "i enstaka fall". Aven obetydliga kostnader kan för 
en enskild elev innebära att man inte kan delta i den aktivitet som kostnaden avser. 

Vi vet att familjer med knapp ekonomi försöker undvika situationer där föräldrar eller 
barn löper risken att bli betraktade som fattiga eller avvikande, vilket kan innebära att 
man sjukanmäler barnet vid skolresa familjen inte har råd med. För att inte utsätta 
någon elev för den risken anser socialdemokraterna att barn- och ungdomsnämnden 
beslutar att inga avgifter för aktiviteter som ligger inom skolans ram får tas ut. 

Klyftorna växer i Karlskrona. Samtidigt som många Karlskronabor aldrig haft det så 
bra som nu blir det fler och fler barn i vår kommun som lever under mycket knappa 
ekonomiska förhållanden. Barnfattigdomen är ett problem som måste tas på allvar. Vi 
socialdemokrater anser att skolan ska vara reellt avgiftsfri. 

Till vår stora glädje finns det rektorer i Karlskrona som visat mod och gått före och 
beslutat om avgiftsfri skola på "sin" skola. 

Frukost i skolan 
Det finns många undersökningar som pekar åt samma håll; med mat i magen ökar 
koncentrationsförmågan och inlärningskapaciteten, eleverna blir lugnare och orkar 
mer. 
Frukost i skolan har stor betydelse när det gäller att skapa och etablera bra matva
nor. Att erbjuda frukost är en värdefull hälsoinvestering både på kort sikt och i ett 
längre perspektiv. 
Forskning visar att de som äter frukost ofta har bättre matvanor totalt sett än dem 
som hoppar över frukosten. En bra frukost lägger grunden till en vettig måltidsordning 
och förebygger övervikt. Skolans arbete för att skapa sunda matvanor motverkar de 
växande sociala hälsoklyftorna. Här är de barn som har sämre förutsättningar hem
ifrån helt beroende av skolan. 

Maten är dessutom viktig för resultaten i skolbänken. Den som inte har ätit tillräckligt 
blir ofokuserad, lättirriterad, rastlös, högljudd och mindre kreativ. Koncentrations- och 
inlärningsförmågan sjunker. Många känner sig dessutom trötta och hängiga, har hu
vudvärk och ont i magen. 

Socialdemokraterna vill att nämnden ber serviceförvaltningen utreda möjligheterna 
att införa frukost på försök på en eller flera skolor i kommunen. 

Säljö barnkoloni 
Säljö barnkoloni startade 1949, för att ge fattiga stadsbarn miljöombyte och för att de 
skulle få uppleva naturen. 

Då var det var det endast de sämst bemedlade barnen som fick åka på "kollo". Det 
fanns då 135 platser men alla gick Inte att fylla. Idag är inte detta avgörande, hit vill 
man oavsett samhällsklass. Men självklart ger Säljö barnkoloni en möjlighet till en 



kvalitetssommar för barn till föräldrar som inte har ekonomisk möjlighet att åka på 
semesterresa eller som har sommarstuga. Säljö barnkoloni är väldigt eftertraktad och 
på grund av platsbrist måste man säga nej till många sökande. Idag har man drygt 
400 sökande till 240 platser och många vill komma tillbaka igen. 

Vi socialdemokrater vill att förvaltningen ser över taxekonstruktionen. Idag är delta
garavgiften inkomstbaserad. Om du har fritidshemsplats får du betala såväl fritids
hemsavgiften som deltagaravgiften för Säljövistelsen. Detta kan försvåra eller omöj
liggöra deltagande för vissa familjers barn. Vi vill möjliggöra Säljövistelse för barn 
från alla samhällsklasser. Vi vill bla använda de 0,9 mkr som finns avsatta för ett kon
servativt vårdnadsbidrag till att istället minska deltagaravgifterna på Säljö. 

Nättraby nya skola 
Nättraby växer så det knakar och det är självklart mycket positivt. Befintlig skola kla
rar inte att ta emot fler elever. Vi tycker det är bra att beslut fattats om en temporär 
lösning med hyrda skolmoduler. Dock är det av största vikt att tempot höjs för att 
kunna inviga en ny skolenhet, i närheten av NKC, terminstarten 2012. 

Socialdemokraterna föreslår 

Att ge rektorerna i uppdrag att till nämnden i februari redovisa om tilldelad 
budget är tillräcklig för att klara nationella och lokala uppsatta mål. Re
dovisningen ska ske rektorsområde för rektorsområde. Rektorerna ska 
personligen redovisa sina slutsatser inför nämnden. 

Att intensifiera arbetet mot kränkande behandling som nämnden tidigare 
tagit initiativ till. 

Att nämnden omedelbart på nyåret 2011 påbörjar ett utvecklingsarbete som 
tar sikte på att lyfta grundskolan i Karlskrona. Målet ska vara trygga ele
ver och bättre studieresultat. 

Att representanter för nämnden genomför en studieresa till exvis Haninge 
för att inhämta erfarenhet och kunskap i arbetet med att förbättra studie
resultaten. 

Att inga avgifter för aktiviteter som ligger inom skolans ram får tas ut från 
och med vårterminsstarten 2011. 

Att nämnden ber serviceförvaltningen utreda möjligheterna att införa frukost 
på försök på en eller flera skolor i kommunen. Utredningen/underlaget 
presenteras för nämnden under våren 2011. 

Att förvaltningen ser över taxekonstruktionen för deltagande på Säljö barn
koloni för att möjliggöra vistelse för barn från alla samhällsklasser. 

Att inte inför vårdnadsbidrag i Karlskrona. Motsvarande kostnad (900 tkr) 
omdisponeras till Säljö barnkoloni. 200 tkr till verksamheten samt 700 tkr 
för att kunna möjliggöra vistelse på kolonin för barn från alla samhälls
klasser. 



Att fastställa SALSApotten till 30 miljoner kronor. 

Att ge förvaltningen i uppdrag att vid nämndens januarisammanträde redovi
sa tidplan, ekonomi och placering av ny skolenhet i Nättraby samt att 
därefter månatligen lämna lägesrapport till nämnden. 




