5 januari 2011

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 5 januari 2011
§1

Presentation av nämndens ledamöter och ersättare samt förvaltningens
tjänstemän

§2

Val av ledamöter och ersättare i arbetsutskottet

§3

Val av vice ordförande i arbetsutskottet

§4

Medgivande om publicering av uppgifter på kommunens hemsida

§5

Sekretess i skola, förskola och fritidshem

§6

Disposition av bank- och postgiron

§7

Övrigt

1

5 januari 2011

Plats och tid

Kommunhuset, lokal Freden
onsdagen den 5 januari 2011 kl 08.30 – 10.45

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Emma B Henning (M)
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Pernilla Persson (C)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Eva-Britt Dahlström (S)
Emina Cejvan (M)
Gabriel Böck (M)

Ersättare

Richard Lundqvist (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Martin Hedenmo (S)
Eva Henningsson (S)
Martin Abramsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Maria Appelskog (KD)
Joakim Andersson (MP)

Tjänstemän

Anja Eklund, t f barn- och ungdomschef
Mats Dahl, verksamhetschef grundskola/fritidshem
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Ewa Bellwalius, controller
Eva Karlsson, nämndsekreterare
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5 januari 2011

3

Utses att justera Patrik Hansson (S)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen den 10 januari 2011

Justerade paragrafer §§ 1-7
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 5 januari 2011 är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 10 januari 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

5 januari 2011

4

Akten

§1
Presentation av nämndens ledamöter och ersättare samt förvaltningens
tjänstemän
Ordförande hälsar alla, nya och gamla ledamöter och ersättare, välkomna till en ny
mandatperiod.
Nämndens ledamöter och ersättare presenterar sig.
Förvaltningens tjänstemän gör en kort presentation av barn- och ungdomsnämndens
verksamhetsområden. Utförligare presentation kommer att göras under våren i
samband med den utbildning som kommer att genomföras i samband med
nämndens ordinarie sammanträden.
___________

5 januari 2011

Arbetsutskottet
Akten

5

BUN.2011.

§2
Val av ledamöter och ersättare i arbetsutskottet
Följande personer föreslås som ordinarie ledamöter i barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott förutom ordföranden som tillsätts av kommunfullmäktige.
Nicklas Platow (M)
Emma B Henning (M)
Pernilla Persson (C)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Roland Andréasson (S)
Följande personer föreslås som ersättare i barn- och ungdomsnämndens
arbetsutskott:
Eva Ottosson (M)
Birgitta Gamelius (M)
Peter Christensen (FP)
Eva Franksson Colliander (C)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
_____________

5 januari 2011

V ordf
Akten

BUN.2011

§3
Val av vice ordförande i arbetsutskottet
Ordförande föreslår Nicklas Platow (M) som vice ordförande i arbetsutskottet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
________________
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5 januari 2011
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§4
Medgivande om publicering av uppgifter på kommunens hemsida
Nämndsekreterare Eva Karlsson informerar om utsända blanketten angående
publicering av uppgifter på kommunens hemsida. En enskilde ledamoten/ersättaren
väljer själv vilka uppgifter de vill ha publicerade. Blanketten lämnas till nämndsekreteraren.
_____________

5 januari 2011
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§5
Sekretess i skola, förskola och fritidshem
Nämndsekreterare Eva Karlsson informerar kort om vikten att lämna in sekretessförsäkran till förvaltningen. Sekretessförsäkran ska lämnas av samtliga ledamöter
och ersättare i nämnden.
Skriften ”Tiga eller tala” delas ut till nya ledamöter och ersättare.
_____________

5 januari 2011

§6
Disposition av bank- och postgiron
Ärendet utgår.
______________
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5 januari 2011
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§7
Övrigt
Sverigedemokraterna
Christopher Larsson (SD) ställer frågan om varför Sverigedemokraterna, som tredje
största parti, inte får någon plats i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott.
Ordförande och vice samt 2:e vice ordförande svarar på frågan.
Arbetsmiljö för elever
Gabriel Böck (M) frågar var ansvaret för elevernas arbetsmiljö ligger.
Ordförande och verksamhetschef för skola och fritidshem, Mats Dahl, svarar att det
ligger på rektors ansvar.
Inbjudan till föreläsning
En inbjudan till föreläsning med Tomas Kroksmark kommer att skickas ut till
nämndens ledamöter. Tomas kommer att tala om vad som möjliggör att alla elever
når målen. Föreläsningen är den 26 januari kl 13.00 på Gullberna.
Skolriksdag 28-29 mars 2011
Ordförande vill att gruppledarna för respektive parti till nästa sammanträde utser
representanter som åker till Stockholm på Skolriksdagen i mars.
____________

26 januari 2011

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 26 januari 2011
§8

Aktuell information
- Redovisning av tidplan mm av nya förskoleenheter samt skolenheter
- Inskrivning i särskola
- Politikerutbildning

§9

Val av ledamöter till handikapprådet 2011-2014

§ 10 Förlängning av hyreskontrakt avseende Hästö förskola, Lanternan
§ 11 Flytt av barn- och ungdomsförvaltningens bemanningsteam
§ 12 Beslut angående bidrag 2011 till Tant Grön AB
§ 13 Beslut angående bidrag 2011 till Friskolan Svettpärlan
§ 14 Beslut angående bidrag 2011 till Galären Utbildningar AB
§ 15 Beslut angående bidrag 2011 till Friskolan Piggelinen
§ 16 Beslut angående bidrag 2011 till Karlskrona Montessorifriskola
§ 17 Beslut angående bidrag 2011 till Bastasjö språkförskola AB
§ 18 Beslut angående bidrag 2011 till Karlskrona språkfriskola AB
§ 19 Beslut angående bidrag 2011 till Fantasi personalkooperativa förskola
§ 20 Beslut angående bidrag 2011 till Ankaret föräldrakooperativa förskola
§ 21 Beslut angående bidrag 2011 till Nätet föräldrakooperativa förskola
§ 22 Beslut angående bidrag 2011 till Mariagårdens förskola
§ 23 Beslut angående bidrag 2011 till Silvertärnan föräldrakooperativ
§ 24 Beslut angående bidrag 2011 till Stumholmen föräldrakooperativ
§ 25 Beslut angående bidrag 2011 till Torlyckans personalkooperativ
§ 26 Beslut angående bidrag 2011 till Skärgårdens Montessoriförskola
§ 27 Beslut angående bidrag 2011 till Skutans föräldrakooperativ
§ 28 Beslut angående bidrag 2011 till Stubben föräldrakooperativ
§ 29 Beslut angående bidrag 2011 till Lilla Ö (E Bellwaldius)
§ 30 Beslut angående bidrag 2011 till Ramkullen (E Bellwaldius)
§ 31 Delegationärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
§ 32 Meddelanden
§ 33 Kurser och konferenser
§ 34 Övrigt
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26 januari 2011

Plats och tid

Kommunhuset, lokal Freden
onsdagen den 26 januari 2011 kl 08.30 – 11.45

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Emma B Henning (M)
Birgitta Gamelius (M) jäv § 22
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Eva-Britt Dahlström (S)

Ersättare

Richard Lundqvist (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Martin Hedenmo (S)
Eva Henningsson (S)
Emina Cejvan (M)
Magnus Johansson (M)
Martin Abramsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Eva Franksson Colliander
Joakim Andersson (MP)

Tjänstemän

Anja Eklund, t f barn- och ungdomschef
Mats Dahl, verksamhetschef grundskola/fritidshem
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Ewa Bellwalius, controller
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare
Gunilla Ingestad, kvalitetssamordnare
Eva Karlsson, nämndsekreterare
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26 januari 2011

3

Utses att justera Roland Andréasson (S)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen den 31 januari 2011

Justerade paragrafer §§ 8-34
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 26 januari 2011 är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 31 januari 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

26 januari 2011

4

Akten

§8
Aktuell information
1.

Redovisning av tidplan mm av nya förskoleenheter samt skolenheter
Tullskolan
Sven-Bertil Johansson, rektor på Tullskolan, informerar angående
ombyggnaden på Tullskolan.
Byggstarten har blivit fördröjd, ny beräknad byggstart blir juli/augusti 2011.
Barn- och ungdomsnämnden tackar Sven-Bertil för informationen.
---------------Nättrabyskolan
Verksamhetschef Mats Dahl informerar om hur utbyggnaden av
Nättrabyskolan är tänkt. Det kommer att ske i två steg. Steg 1 är en modullösning från och med läsåret 2011/2012.
Tekniska förvaltningen har i uppdrag att hitta en bra lösning på en skola för
250 elever.
---------------Förskola Nättraby
Byggnationen är på gång av den nya förskolan i Stora Vörta, Nättraby. Det
kommer att bli fyra avdelningar. Förskolan byggas av en privat hyresvärd.
Inflyttning beräknas till den 1 september 2011.
_____________

26 januari 2011

2.

5

§ 8 forts
Inskrivning i särskola
Tomas Hall, samordnare, informerar om hur rutiner och handläggning ser ut
för inskrivning i särskolan.
____________

26 januari 2011

3.

6

§ 8 forts
Politikerutbildning
I första delen av politikerutbildningen går Anja Eklund, tf förvaltningschef
tillsammans med kvalitetssamordnarna Anita Ottosson och Gunilla Ingestad
igenom de största förändringen i den nya skollagen som träder i kraft 1 juli
2011.
I februari kommer utbildningen handla om bland annat hur resursfördelningen
ser ut. I mars går man igenom elevhälsa och särskilt stöd och i april
läroplanernas värdegrund.

___________

26 januari 2011

Handikapprådet
Berörda ledamöter
Akten

7

BUN.2011.

§9
Val av ledamöter till handikapprådet 2011-2014
Namn på ordinarie ledamot och ersättare från barn- och ungdomsnämnden till
handikapprådet för perioden 2011-2014 ska väljas.
Förslag
Emma B Henning (M) ordinarie ledamot
Eva Henningsson (S) ersättare
En återkommande punkt på barn- och ungdomsnämndens sammanträde framöver
kommer att vara avrapportering från Handikappnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
______________

26 januari 2011

S Ohlsson
Berörd rektor
Akten

8

BUN.2010.481.290

§ 10
Förlängning av hyreskontrakt avseende Hästö förskola, Lanternan
Bakgrund
Sedan den 1 januari 2009 hyr barn- och ungdomsförvaltningen förskolelokaler i
privatägd fastighet på Herrgårdsvägen 1 på Hästö. Lokalen har hyrts som en
tillfällig lösning i avvaktan på permanenta lösningar i området Trossö/Wämö.
Behovet av förskoleplatser är stort i detta område och i avvaktan på att bl a
ombyggnaden av Tullskolan ska bli klar kvarstår behovet av dessa tillfälliga
lokaler.
Det hyreskontrakt som finns idag löper till den 30 juni 2011 och har en årshyra på
507 588 kronor.
För att kunna erbjuda förskoleplatser i området Trossö/Wämö föreslås att
hyreskontraktet på ovan nämnd lokal förlängs till den 30 juni 2012. Årshyran fr o m
den 1 juli 2011sänks till 476 000 kronor.
Tjänstmannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att förlänga hyresavtalet för Lanternas förskola på Hästö t o m den 30 juni 2012.
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Tekniska förvaltningen
S Ohlsson
Bemanningsteamet
Akten

9

BUN.2011.30.026

§ 11
Flytt av barn- och ungdomsförvaltningens bemanningsteam
Bakgrund
Enligt beslut av kommunens genomförandegrupp ska ett ”stadsdelskontor”
iordningställas i Karlskronahems lokaler på Kungsmarken. Dessa lokaler ska
byggas om från lägenheter till kontor.
Karlskronahem har tagit fram ritningar på hur lokalerna ska utformas tillsammans
med Tekniska förvaltningen samt representanter från andra berörda förvaltningar
som förutom barn- och ungdomsförvaltningen är Serviceförvaltningen och
Äldreförvaltningen.
Totalt kommer det att tillskapas 115 arbetsplatser.
Den verksamhet som barn- och ungdomsförvaltningen funnit möjlig att flytta är
förvaltningens bemanningsteam som idag finns i Palanderska gården.
Verksamheten består av 5 tjänstemän.
Idag betalar förvaltningen drygt 75 000 kronor för dessa lokaler.
Den framtagna hyran för hela ”stadsdelskontoret” är totalt något lägre än de hyror
som idag betalas för kontorslokaler på olika platser i kommunen. För barn- och
ungdomsförvaltningen innebär dock flytten en kostnadsökning på ca 45 000
kronor. Hyran för bemanningsteamets 5 rum samt del i gemensamhetsutrymmen
blir ca 120 000 kronor.
Internhyresavtalet skrivs på 10 år med inflyttning 1 januari 2012.
Principer för ramjusteringar inför 2012 är ej ännu kända.
MBL-förhandling har genomförts.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslås besluta
att teckna internhyreskontrakt, enligt förutsättningarna ovan, för kontorslokaler på
Kungsmarken för förvaltningens bemanningsteam.
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
Paragrafen är omedelbart justerad.
_______________

26 januari 2011

Tant Grön AB
E Bellwaldius
Akten
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BUN.2010.487.043

§ 12
Beslut angående bidrag 2011 till Tant Grön AB
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Tant Grön Kättilsmåla
Tant Grön Skärfva
Tant Grön Karlskrona
Musikugglan

Bidrag 2011
98 992 kr
17 025 kr
32 135 kr
622 866 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 82 avseende SALSA, Tant Grön
Kättilsmåla 68 270 kr, Tant Grön Skärfva 11 742 kr, Tant Grön Karlskrona
22 162 kr och Musikugglan 429 563 kr
2. att Tant Grön AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande SALSA, Tant
Grön Kättilsmåla 98 992 kr, Tant Grön Skärfva 17 025 kr, Tant Grön
Karlskrona 32 135 kr och Musikugglan 622 866 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
______________

26 januari 2011

Friskolan Svettpärlan
E Bellwaldius
Akten

11

BUN.2010.488.043

§ 13
Beslut angående bidrag 2011 till Friskolan Svettpärlan
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Friskolan Svettpärlan

Bidrag 2011
404 868 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 83 avseende SALSA, 279 220 kr
2. att Friskolan Svettpärlan beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande
SALSA, 404 868 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
______________

26 januari 2011

Galären Utbildningar AB
E Bellwaldius
Akten

12

BUN.2010.489.043

§ 14
Beslut angående bidrag 2011 till Galären Utbildningar AB
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Friskolan Galären
Friskolan Galären Rosenholm

Bidrag 2011
229 451 kr
516 453 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 84 avseende SALSA, Friskolan
Galären
158 242 kr och Friskolan Galären Rosenholm 356 174 kr
2. att Galären utbildningar AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande
SALSA, Friskolan Galären 229 451 kr och Friskolan Galären Rosenholm
516 453 kr.
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
______________

26 januari 2011

13

BUN.2010.490.043
Friskolan Piggelinen
E Bellwaldius
Akten

§ 15
Beslut angående bidrag 2011 till Friskolan Piggelinen
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Friskolan Piggelinen

Bidrag 2011
350 868 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 85 avseende SALSA, 241 978 kr
2. att Friskolan Piggelinen beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande
SALSA, 350 868 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
______________

26 januari 2011

Karlskrona Montessorifriskola
E Bellwaldius
Akten

14

BUN.2010.491.043

§ 16
Beslut angående bidrag 2011 till Karlskrona Montessorifriskola
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Montessorifriskolan

Bidrag 2011
414 066 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 86 avseende SALSA, 285 563 kr
2. att Montessorifriskolan beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande
SALSA, 414 066 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
______________

26 januari 2011

Bastasjö Språkförskola AB
E Bellwaldius
Akten

15

BUN.2010.492.043

§ 17
Beslut angående bidrag 2011 till Bastasjö språkförskola AB
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Bastasjö språkförskola AB

Bidrag 2011
65 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 87 avseende SALSA, 45 135 kr
2. att Bastasjö språkförskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande
SALSA, 65 446 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Karlskrona Språkfriskola
E Bellwaldius
Akten

16

BUN.2010.493.043

§ 18
Beslut angående bidrag 2011 till Karlskrona språkfriskola AB
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Karlskrona språkfriskola AB

Bidrag 2011
18 463 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 88 avseende SALSA, 12 733 kr
2. att Karlskrona språkfriskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande
SALSA, 18 463 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Fantasi
E Bellwaldius
Akten

17

BUN.2010.494.043

§ 19
Beslut angående bidrag 2011 till Fantasi personalkooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Fantasi personalkooperativa
förskola

Bidrag 2011
26 373 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 89 avseende SALSA, 18 188 kr
2. att Fantasi personalkooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011
gällande SALSA, 26 373 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Ankaret
E Bellwaldius
Akten

18

BUN.2010.495.043

§ 20
Beslut angående bidrag 2011 till Ankaret föräldrakooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Ankaret föräldrakooperativa
förskola

Bidrag 2011
11 074 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 90 avseende SALSA, 7 637 kr
2. att Ankaret föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011
gällande SALSA, 11 074 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Nätet
E Bellwaldius
Akten

19

BUN.2010.496.043

§ 21
Beslut angående bidrag 2011 till Nätet föräldrakooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Nätets föräldrakooperativa
förskola

Bidrag 2011
29 750 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 91 avseende SALSA, 20 517 kr
2. att Nätets personalkooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011
gällande SALSA, 29 750 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Mariagårdens förskola
E Bellwaldius
Akten

20

BUN.2010.497.043

§ 22
Beslut angående bidrag 2011 till Mariagårdens förskola
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Mariagårdens förskola

Bidrag 2011
78 883 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 92 avseende SALSA, 54 402 kr
2. att Mariagårdens förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande
SALSA, 78 883 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________
På grund av jäv deltar inte Birgitta Gamelius (M) i handläggningen.

26 januari 2011

Silvertärnan
E Bellwaldius
Akten

21

BUN.2010.498.043

§ 23
Beslut angående bidrag 2011 till Silvertärnan föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Silvertärnan föräldrakooperativ

Bidrag 2011
25 783 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 93 avseende SALSA, 17 781 kr
2. att Silvertärnan föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011
gällande SALSA, 25 783 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Stumholmen
E Bellwaldius
Akten

22

BUN.2010.499.043

§ 24
Beslut angående bidrag 2011 till Stumholmen föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Stumholmen föräldrakooperativ

Bidrag 2011
18 796 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 94 avseende SALSA, 12 963 kr
2. att Stumholmen föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011
gällande SALSA, 18 796 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Torlyckan
E Bellwaldius
Akten

23

BUN.2010.500.043

§ 25
Beslut angående bidrag 2011 till Torlyckans personalkooperativ
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Torlyckans personalkooperativ

Bidrag 2011
49 743 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 95 avseende SALSA, 34 306 kr
2. att Torlyckans personalkooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011
gällande SALSA, 49 743 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Skärgårdens Montessoriförskola
E Bellwaldius
Akten

24

BUN.2010.501.043

§ 26
Beslut angående bidrag 2011 till Skärgårdens Montessoriförskola
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Skärgårdens Montessoriförskola

Bidrag 2011
33 291 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 96 avseende SALSA, 22 959 kr
2. att Skärgårdens Montessoriförskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011
gällande SALSA, 33 291 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Skutan
E Bellwaldius
Akten

25

BUN.2010.502.043

§ 27
Beslut angående bidrag 2011 till Skutans föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Skutans föräldrakooperativ

Bidrag 2011
43 143 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 97 avseende SALSA, 29 754 kr
2. att Skutans föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande
SALSA, 43 143 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Stubben
E Bellwaldius
Akten

26

BUN.2010.503.043

§ 28
Beslut angående bidrag 2011 till Stubbens föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Stubben föräldrakooperativ

Bidrag 2011
21 649 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 98 avseende SALSA, 14 930 kr
2. att Stubben föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande
SALSA, 21 649 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Lilla Ö
E Bellwaldius
Akten

27

BUN.2010.504.043

§ 29
Beslut angående bidrag 2011 till Lilla Ö
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.

SALSA
Lilla Ö

Bidrag 2011
26 111 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 99 avseende SALSA, 18 007 kr
2. att Lilla Ö beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande SALSA, 26 111 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011

Ramkullen
E Bellwaldius
Akten

28

BUN.2010.505.043

§ 23
Beslut angående bidrag 2011 till Ramkullen
Barn- och ungdomsnämnden beslutade i december om bidrag för 2011 till
fristående verksamheter. Besluten var grundade på att SALSA skulle uppgå till
totalt 20 mnkr. I samband med att Barn- och ungdomsnämnden fattade beslut om
internbudgeten för 2011 utökades det totala bidraget för SALSA till 29 mnkr. Med
anledning av detta ska nytt beslut till fristående verksamheter fattas gällande
SALSA.
SALSA
Ramkullen

Bidrag 2011
13 386 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att upphäva tidigare beslut 2010-12-20 § 100 avseende SALSA, 9 232 kr
2. att Ramkullen beviljas ovanstående bidrag för år 2011 gällande SALSA,
13 386 kr
Beslut
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar barn- och ungdomsnämnden enligt
tjänstemannaförslaget.
_______________

26 januari 2011
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BUN.2011.26.002

§ 31
Delegationsärenden
Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och delegat

Protokoll från
centrala samv.gr

Barn- och ungdomskontoret

BUN
2010.472.214

Yttrande i planärenden - Pottholmen

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2010.512.022

Vikariat kortare än
en månad –
Förordnande

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2010.117.002

Utse attestansvarig/ersättare samt
attestbelopp
Gullberna förskola

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2010.117.002

Utse attestansvarig/ersättare samt
attestbelopp
skolområdet Jämjö

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2010.117.002

Utse attestansvarig/ersättare samt
attestbelopp
Rosenholm –
Västra skolområdet

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare samt
attestbelopp
skolområdet Lyckeby

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare samt
attestbelopp
skolområdet Jämjö

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

26 januari 2011
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forts § 31
BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare samt
attestbelopp
Sunnadal,
Västra området

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare samt
attestbelopp
Nättraby
Västra området

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare samt
attestbelopp
Rosenholm
Västra området

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare samt
attestbelopp
skolområdet
Trossö/Wämö

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN 1
2010.108 S

Beslut om anpassad
studiegång för
elev

Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN 1
2010.109 S

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Trossö skolområde

BUN 1
2010.110 S

Beslut om anpassad
studiegång för
elev

Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN 2
2010.197S.606

Beslut om anpassad
studiegång för
elev

Västra skolområde
Sunnadal
Sven Björkander

BUN 2
2010.198S.606

Beslut om anpassad
studiegång för
elev

Västra skolområde
Sunnadal
Sven Björkander

26 januari 2011

Forts § 31
BUN 2
2010.199.606

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

Västra skolområde
Rosenholml
Birgitta Strelert

BUN 2
2010.206.606

Beslut om anpassad
studiegång för
elev

Västra skolområde
Sunnadal
Sven Björkander

Upprättande av
Likabehandlingsplan
Sunnadalskolan

Västra skolområdet
Sunnadal
Ulla Ståhl

BUN 3
2010.384.606

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN 3
2010.385.606

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN 3
2011.1.609

Upprättande av
Likabehandlingsplan
fskl Lyckeby

Lyckeby skolområde
Mona Nilsson

BUN 3
2011.7.606

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

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

BUN 3
2011.8.606

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

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

BUN 3
2011.15.606

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

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

BUN 3
2011.16.606

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

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

31
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BUN 3
2011.17.606

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

Lyckeby skolområde
Per-Olof Mattsson

BUN 3
2011.19S.606

Beslut om anpassad
studiegång för elev

Lyckeby skolområde
Per-Olof Mattsson

BUN 4
2010.186S.609

Beslut om anpassad studiegång för elev

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN 4
2011.216.609

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

Jämjö skolområde
Brita Kindastam Mogreen

BUN 4
2010.222.611

Ledighet för elev fler än tio
dagar
(15 dagar)
Beviljad av rektor
Beslut om anpassad studiegång för elev

Jämjö skolområde
Helen Sollin

BUN 4
2010.236.609

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN 4
2010.237.609

Beslut om anpassad studiegång för elev samt
särsk underv.gr

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN 4
2010.238.609

Beslut om placering
av elev i särskild
undervisningsgrupp

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN 5
2010.370.606

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

Rödeby skolområde
Kjell Prahl

BUN 5
2010.391.606

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

Rödeby skolområde
Ulf Ebbesson

32
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BUN 5
2010.340.606

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

Rödeby skolområde
Charlott Swärdh

BUN 5
2010.434.606

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

Rödeby skolområde
Kjell Prahl

BUN 5
2010.439.606

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

Rödeby skolområde
Ulf Ebbesson

BUN 6
2010.84.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 8
2010.58.606

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan och beslut
om grundsärskola eller träningsskola

Stöd och utveckling
Tomas Hall

BUN 8
2010.63.606

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan

Stöd och utveckling
Tomas Hall

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

Roland Andréasson (S) delar inte i beslutet.

26 januari 2011

§ 32
Meddelanden
Kommunfullmäktige

BUN.2010.482.102
§ 177
Regler för ersättare

Kommunfullmäktige

BUN.2010.483.002
§ 178
Riktlinjer för attest

Kommunfullmäktige

BUN.2010.484.041
§ 179
Fastställande av kommunens skattesats och vissa
avgifter för år 2011

Kommunfullmäktige

BUN.2010.517.042
§ 191
Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens
samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

BUN.2009.290.042
§ 194
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2010 för
kommunens samlade verksamheter

Förvaltningsrätten
i Växjö

BUN.2010.89.043
Dom i mål 1538-10

Förvaltningsrätten
i Växjö

BUN.2010.88.043
Dom i mål 1539-10

Socialstyrelsen

BUN.2010.99.106
Beslut; verksamhetstillsyn avseende insatser för
barns och ungdomars psykiska hälsa

Skolverket

BUN.336.047
Beslutsmeddelande; Maxtaxa, fastställda
bidragsramar för 2011

34
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Statistiska centralbyrån

BUN.2010.336.047
Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa
inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Räddningstjänsten
Östra Blekinge

BUN.2010.507.291
Tillsynsprotokoll, Rosenholmskolan Sport College

Barn- och ungdomsförvaltningen

Guldboken 2010

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

26 januari 2011

§ 33
Kurser och konferenser
Skolriksdagen den 28-29 mars 2011
Följande ledamöter åker till Skolriksdagen i Stockholm den 28-29 mars 2011.
Nicklas Platow (M)
Peter Chrisensen (FP)
Tomas Brindefalk (KD)
Eva Franksson Colliander (C)
Helene Gustavsson (S)
Eva-Britt Dahlström (S)
Bo Svensson (S)
Ola Svensson (SD)
Från förvaltningen åker:
Anja Eklund
Mats Dahl
Solvig Ohlsson
Ewa Bellwadius (serviceförvaltningen)
Lena Dehlin (serviceförvaltningen)
Eva Karlsson, nämndsekreterare anmäler deltagarna till Skolriksdag inklusive
seminarium samt bokar resa och hotell rum. Resan ska bokas med det mest
kostnadseffektiva ressättet.
________________
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§ 34
Övrigt
Skolinspektionen den 9 februari
Skolinspektionen har nu avslutat sin tillsyn i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg
och skolor i Karlskrona kommun.
Den 9 februari presenteras det samlade kommunbeslutet kl. 13.00-14.00 på KKC,
Gullberna Park. De ledamöter/ersättare som vill närvara denna timme är välkomna.
I direkt anslutning till den gemensamma återföreningen av Skolinspektionens
bedömning anordnas seminarier med begränsat deltagarantal.
Till dessa sju seminarier inbjudes två politiker per seminarium att deltaga.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att tilldela dessa platser till arbetsutskottets
ledamöter (sju stycken) samt en plats vardera till (SD), (KD), (V) och (MP) och
två ytterligare platser till femklövern och en till (S).
Anmälan sker senast den februari till Eva Karlsson.
_____________

Redovisning – kränkande behandling i grundskolan
Eva-Britt Dahlström (S) frågar när redovisningen med att följa upp kränkande
behandling i grundskolan ska presenteras.
Tf förvaltningschef svarar att man på barn- och ungdomsförvaltningen har en tjänst
obemannad för tillfället. Redovisning kommer att ske så fort materialet har
sammanställts.
_____________

23 februari 2011
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Plats och tid

Kommunhuset, lokal Freden
onsdagen den 23 februari 2011 kl 08.30 – 12.50

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
fr o m kl. 08.45 Tjänstgörande fr o m § 37 föredragningen
Emma Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Eva-Britt Dahlström (S) § 35-36
Emina Cejvan (M)
Eva Franksson Colliander (C)

Ersättare

Eva-Britt Dahlström (S) fr o m § 37 föredragningen
Richard Lundqvist (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Martin Hedenmo (S)
t o m kl. 12.00 föredragningen
Eva Henningsson (S)
Magnus Johansson (M)
Martin Abramsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Maria Appelskog (KD) t o m kl. 12.00 föredragningen

Tjänstemän

Anja Eklund, t f barn- och ungdomschef
Mats Dahl, verksamhetschef grundskola/fritidshem
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Ewa Bellwalius, controller
Mats Fredh, handläggare
Eva Karlsson, nämndsekreterare

föredragningen

2
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Utses att justera Helene Gustafsson (S)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli fredagen den 25 februari 2011

Justerade paragrafer §§ 35-52
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 25 februari 2011 är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 25 februari 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

23 februari 2011
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§ 35
Minnesstund
Ordförande meddelar det tragiska beskedet att Åsa Thelning förolyckats i en
trafikolycka förra veckan.
”Många av oss har nåtts av beskedet att Åsa Thelning tragiskt har förolyckats i en
trafikolycka förra veckan.
Åsa var under förra mandatperioden ersättare i denna nämnd och bidrog på ett
mycket konstruktivt sätt i alla de frågor vi har att förhålla oss till och besluta om.
I denna mandatperiod hade Åsa en plats i idrotts- och fritidsnämnden och var
utsedd till nämndeman.
Förlusten av Åsa är stor för alla oss som hade förmånen att få verka tillsammans
med henne och våra tankar går till de närmast anhöriga.
Låt oss hedra minnet av Åsa Thelning med en tyst minut.”
____________

23 februari 2011
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§ 36
Aktuell information
1.

Redovisning av kö till förskolan
Solvig Ohlsson, verksamhetschef för förskolan, går igenom de grundläggande
reglerna för att få barnomsorg.
Solvig informerar även om hur kön till förskolorna ser ut i dagsläget.
Som det ser ut i dag kommer alla som behöver barnomsorg 2011 att få detta,
dock inte alltid sitt första alternativ.
Inflyttningen till kommunen är stor. Det är därför svårt att veta hur många
som behöver plats under året.
Trycket på nattomsorgen växer. Förvaltningen återkommer under året i denna
fråga.
_____________

23 februari 2011

2.

6

§ 36 forts
Budget/fördelning av öppen förskola våren 2011
Solvig Ohlsson, verksamhetschef för förskolan, informerar om hur det ser ut
med öppna förskolor i kommunen. I dagsläget finns det öppna förskolor i
Rödeby, Jämjö, Kungsmarken och Nättraby.
För närvarande finns det ingen lämplig lokal till att öppna en öppen förskola
på Trossö. Önskemål om en öppen förskola på Trossö finns dock från flera
föräldrar. Förvaltningen jobbar på att lösa detta.
____________

23 februari 2011

3.

§ 36 forts
Politikerutbildning

Ewa Bellwaldius, controller, går igenom bidragsregler för fristående
verksamheter samt barn- och ungdomsnämndens budget för 2011.
___________
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Kommunstyrelsen
Revisionen
Rapport
Akten

8

BUN.2009.290.042

§ 37
Årsredovisning och personalbokslut 2010 för barn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden har i årsredovisning 2010, daterad den 14 februari 2011,
beskrivit viktiga händelser och insatser under året.
Här finns en allmän beskrivning av nämndens ansvarsområde, årets händelser i
förskola, grundskola, fritidshem och särskola. I årsredovisningen finns också
skrivningar om personal, antal anställda, hälsoutveckling, sysselsättningsgrad.
personalförsörjning, rekrytering och kompetens.
Förbättrings- och utvecklingsarbete och måluppfyllelse – kvalitet och resultat beskrivs
också.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2010 uppgick till 944,6 mnkr efter att
kommunfullmäktige i juni tillfört ytterligare 5,1 mnkr.
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per 2010-12-31 uppgick till 936,9
mnkr, att jämföra med budget 944,6 mnkr, en avvikelse med + 7,7 mnkr.
I årsredovisningen finns kommentarer till avvikelser, texter om investeringar, miljö
och framtiden.
Nyckeltal och personalnyckeltal presenteras också i årsredovisningen.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att godkänna årsredovisningen för år 2010
2. att överlämna årsredovisningen till revisionen för handläggning
3. att hos kommunstyrelsen begära att nämndens positiva resultat om 7,7 mnkr
överförs till 2011 med hänvisning till att barn- och ungdomsnämnden
uppnått målen
4. att 1,3 mnkr av återstående investeringsmedel överförs till 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________

23 februari 2011

Kommunstyrelsen
Akten

9

BUN.2008.348.040

§ 38
Redovisning av internkontrollplan 2009-2010
I dokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” framgår
att Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig
internkontroll av verksamheten. Nämnderna och styrelserna har det yttersta
ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter.
Varje nämnd och styrelse ska senast i februari månad anta en plan för sin interna
kontroll. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen
Rapportering av uppföljning på nämndsnivå till kommunstyrelsen ska ske i
samband med årsbokslutet. Rapportering ska också ske till kommunens revisorer.
Redovisning av internkontrollplan för 2009/10
Följande kontrollmoment har genomförts för barn- och ungdomsnämndens verksamheter
under 2009/2010.
Process/Rutin/
System
Attestlista

Kontrollmoment

Delegationsordning
Tillsyn av enskild
verksamhet
Alkohol och
drogvanor

Kvalitet och
säkerhet.
Ungdomars attityder
och vanor

Attitydundersökning

Attityder och
uppfattningar
om skolan.
Föräldrars
uppfattningar
om förskolan.
Provsystem och
betyg.

Kvalitet i förskolan

Kunskapsprov, betyg

Ansvarig

Frekvens

Förvaltningschef
Förvaltningschef

3 tillfällen per
år
1 gång per år

Kvalitetschef

4 tillfällen per
år
Vartannat år

Kvalitetschef i
samarbete med
socialförvaltningen
Kvalitetschef

Kvalitetschef

Kvalitetschef

VT 10
år 9
HT 10 år 5
VT 09

VT och HT
Enligt statliga
direktiv

Metod

Stickprov

Har skett
kontinuerligt
Reviderad och
beslutad i maj 2010
Delvis egenomfört

Enkät år 9

Genomförd

Enkät,
klassrapporter

Genomförda

Enkät, avdelnings
rapport

Genomförd

Sammanställning och
analys av resultat

Genomfört

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna redovisad internkontrollplan och överlämna denna till
kommunstyrelsen.

23 februari 2011

forts § 38
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna redovisad internkontrollplan och överlämna denna till
kommunstyrelsen.
_______________
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Kommunstyrelsen
Akten

11

BUN.2011.20.040

§ 39
Förslag till internkontrollplan 2011
I dokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun” som
beslutades av kommunfullmäktige 081218 framgår att kommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig internkontroll av verksamheten.
Nämnderna och styrelserna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom
sina respektive verksamheter.
Varje nämnd och styrelse ska senast i februari månad anta en plan för sin interna
kontroll. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen.
Den interna kontrollplanen skall ange hur tillsynen av verksamheten skall bedrivas
och den ska, något förenklat, svara på frågorna:
Vad ska kontrolleras,
När och med vilken frekvens ska kontrollen eller kontrollerna genomföras,
Hur ska kontrollen genomföras,
Vem som bär ansvaret för kontrollen och
Hur ska rapporteringen ske.

Rapportering av uppföljning på nämndsnivå till kommunstyrelsen ska ske i
samband med årsbokslutet. Rapportering ska också ske till kommunens revisorer.
Förslag till internkontrollplan – Barn- och ungdomsnämnden 2011.
Uppföljningar och utvärderingar inom Barn och ungdomsnämndens
verksamhetsområden sker på både centralnivå och enhetsnivå.
Årligen skrivs instruktioner till rektorerna där årets kontrollområden pekas ut. Allt
uppföljnings- och utvärderingsarbete som görs, oavsett metoden ingår i vårt totala
kvalitetsarbete. Varje enhet med förskola, fritidshem och skola sammanställer
insatser och resultat i en kvalitetsredovisning. Personalen deltar aktivt i detta arbete.
Förvaltningens kvalitetsredovisning redovisar i första hand gemensamma
kvalitetsmätningar.
Den nya skollagen började gälla den 1 augusti 2010 ska tillämpas from 1 juli 2011.
Inom barn– och ungdomsförvaltningen pågår arbetet med ett nytt system för
kvalitetsarbetet för att möta de förändringar och nya direktiv som den nya skollagen
innebär.

23 februari 2011
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forts § 39
Följande kontrollmoment genomförs för barn- och ungdomsnämndens
verksamheter under 2011.
Process/Rutin/System

Kontrollmoment

Attestlista
Delegationsordning
Tillsyn av enskild
verksamhet
Attitydundersökning

Kvalitet i förskolan

Kunskapsprov, betyg

Kvalitet och
säkerhet
Elevers attityder
och uppfattningar
om skolan.
Föräldrars attityder
och uppfattningar
om förskolan.
Enligt nationellt
provsystem och
betygsystem.

Ansvarig

Frekvens

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Kontinuerligt
1 gång per år eller
vid behov
4 tillfällen per år

Kvalitetschef

Metod

Rapporteras till

Besök enligt
upprättad struktur
Enkät,
klassrapporter

Barn- och
ungdomsnämnden
Barn- och
ungdomsnämnden

Kvalitetschef

VT 11
år 5 och 8

Kvalitetschef

VT 11

Enkät,
avdelningsrapport

Barn- och
ungdomsnämnden

Kvalitetschef

VT och HT
Enligt statliga direktiv

Sammanställning
och
analys av resultat

Barn- och
ungdomsnämnden

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att anta internkontrollplanen för 2011 och överlämna denna till kommunstyrelsen
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

23 februari 2011

Karlskrona Språkfriskola
E Bellwaldius
Akten
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BUN.2011.13.042

§ 40
Ansökan om förhöjt lokalbidrag 2011 – Karlskrona Språkfriskola
modulbyggnad
Karlskrona Språkfriskola AB har inkommit med en ansökan om förhöjt lokalbidrag
för den del av modulbyggnaden där de bedriver sin skolverksamhet.
Enligt beslutat regelverk gällande förhöjt lokalbidrag, BUN § 78, 20 december
2010, kan fristående verksamhet erhålla högre lokalkostnad än genomsnittlig om
verksamheten är under nyetablering och frågan om ökad lokalkostnad prövats innan
nyetableringen.
Eftersom verksamheten är igång och frågan inte prövats innan nyetableringen
föreligger enligt beslutat regelverk ingen rätt till förhöjt lokalbidrag.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att avslå ansökan från Karlskrona Språkfriskola AB gällande förhöjt lokalbidrag
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) deltar inte i
beslutet.

23 februari 2011

Bastasjö förskola
E Bellwaldius
Akten
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BUN.2011.13.042

§ 41
Ansökan om förhöjt lokalbidrag 2011 – Bastasjö förskola modulbyggnad
Bastasjö förskola AB har inkommit med en ansökan om förhöjt lokalbidrag för den
modulbyggnad där de bedriver sin 5-årsverksamhet.
Enligt beslutat regelverk gällande förhöjt lokalbidrag, BUN § 78, 20 december
2010, kan fristående verksamhet erhålla högre lokalkostnad än genomsnittlig om
verksamheten är under nyetablering och frågan om ökad lokalkostnad prövats innan
nyetableringen.
Eftersom verksamheten är igång och frågan inte prövats innan nyetableringen
föreligger enligt beslutat regelverk ingen rätt till förhöjt lokalbidrag.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att avslå ansökan från Bastasjö förskola AB gällande förhöjt lokalbidrag för
modulbyggnad
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) deltar inte i
beslutet.
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Karlskrona Språkfriskola
E Bellwaldius
Akten
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BUN.2011.13.042

§ 42
Ansökan om förhöjt lokalbidrag 2011 – Karlskrona Språkfriskola
nybyggnation
Karlskrona Språkfriskola AB har inkommit med en ansökan om förhöjt lokalbidrag
för den nybyggnation av skola som de planerar från hösten 2011.
Enligt beslutat regelverk gällande förhöjt lokalbidrag, BUN § 78, 20 december
2010, kan fristående verksamhet erhålla högre lokalkostnad än genomsnittlig om
verksamheten är under nyetablering och frågan om ökad lokalkostnad prövats innan
nyetableringen.
Eftersom verksamheten är igång och frågan inte prövats innan nyetableringen
föreligger enligt beslutat regelverk ingen rätt till förhöjt lokalbidrag.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att avslå ansökan från Karlskrona Språkfriskola AB gällande förhöjt lokalbidrag för
nybyggnationen hösten 2011
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) deltar inte i
beslutet.
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Serviceförvaltningen
Stab
Akten
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BUN.2010.514.460

§ 43
Förslag till kostpolicy för Karlskrona kommun
Bakgrund
Med utgångspunkten att mat är avgörande för barns hälsa och utveckling, genom att
servera bra mat i trivsam miljö och därigenom skapa bra förutsättningar för lärande,
har en ny kostpolicy
för Karlskrona kommun arbetats fram. Den riktar sig till måltidsverksamheten inom
förskola, skola, fritidshem och familjedaghem.
Utredningen har haft folkhälsorådets övergripande mål om god folkhälsa, och det
specifika målet avseende mat och livsmedel, dvs. goda matvanor och säkra
livsmedel, som utgångspunkt i sitt arbete.
Förslaget till kostpolicy fokuserar på och definierar ett antal viktiga områden. Dessa
är följande:
• Matglädje – mål.
• Kostpolicy – syfte.
• Folkhälsa nationella mål.
• Måltider – riktlinjer.
• Livsmedelssäkerhet – egenkontroll.
• Inköp och upphandling.
• Kompetensutveckling.
• Miljöaspekter.
• Uppföljning och ansvar.
Utredningsförslaget har under 2010 arbetats fram, i bred delaktighet med berörda
verksamheter.
Inom respektive kostområde/skolområde har synpunkter och feedback från
kökspersonal, rektorer och kostchefer bidragit till innehållet i det upprättade
förslaget.
Förslag till remissyttrande
Under rubriken ”Måltider riktlinjer” har barn- och ungdomsnämnden synpunkter
av kvalitativ karaktär.
Måltidernas sammansättning (första stycket):
En kostpolicy bör ha en tydligare skrivning vad gäller halv- och helfabrikat. Därför
vill barn- och ungdomsnämnden att sista meningen byts ut mot
”Halv eller helfabrikat ska endast användas i undantagsfall”

23 februari 2011
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forts § 43
I samma avsnitt redovisas i punktlista policy för måltidernas sammansättning. Här
föreslås att
Punkt 5 bör bytas ut mot ”Andelen ekologiska produkter i matlagningen skall
utgöra 25%”
Punkt 8 bör bytas ut mot ”Transport av varm mat skall minimeras”
Kostpolicyn anger vidare att uppdatering, revidering och utvärdering av kostpolicyn
skall ske vartannat år, som ett samarbete mellan service-, barn- och ungdoms- och
utbildningsförvaltningen. För att förtydliga ansvarsfrågan i frågan om utvärdering
och revidering, är det vikigt att justera denna formulering, så att det klart framgår
att Serviceförvaltningen har ansvaret att utföra utvärderingen. Barn- och
Ungdomsförvaltningen är köpare av tjänsten och ska därför ges möjlighet att
tillföra synpunkter.
Den nya skollagen tar bl.a. upp att skolmat skall vara näringsriktig. Därför
förväntar sig barn- och ungdomsnämnden att serviceförvaltningen, i samband med
utvärdering, återkommer med redovisning till nämnden, betr. näringsriktighet och
fördelning av näringsinnehåll i den kost som serveras till barnen och eleverna.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna förslaget till remissyttrande angående kostpolicy för Karlskrona
kommun.
Yrkanden
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar på att skrivningen i punkt 5 ska lyda: ”Andelen
ekologiska produkter i matlagningen ska utgöra minst 25%.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget och Åsa Gyberg Karlssons
yrkande och finner tjänstemannaförslaget som antaget.
Votering
Votering begärs. Nämnden godkänner följande voteringsproposition:
Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja och den som bifaller Åsa Gyberg
Karlssons yrkande röstar nej:
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Emma Stjernlöf
(M), Birgitta Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Thomas Brindefalk Knutsson (KD),
Emina Cejvan (M), Eva Franksson Colliander (C).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson
(S), Helene Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Ola Svensson (SD), Åsa Gyberg
Karlsson (V).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8-ja röster och 7 nej-röster att bifalla
tjänstemannaförslaget.

23 februari 2011
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att godkänna förslaget till remissyttrande angående kostpolicy för Karlskrona
kommun.
_______________
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Socialnämnden
Akten
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BUN.2010.491.043

§ 44
Enkät, Karlskronaungdomars drogvaror
Till barn- och ungdomsnämnden har ställts en skrivelse angående en enkätundersökning om ungdomars drogvanor.
Socialnämnden önskar att få genomföra enkäten i åk 9 med hjälp av skolorna.
Tillika önskar socialnämnden ett beslut om delfinansiering av undersökningen med
drygt 25.000 kronor.
Syftet med undersökningen är:
”att ge en bild av Karlskronas ungdomars drogvanor inom alkohol, narkotika och
tobaksområdet, samt att i en jämförande studie med tidigare undersökningar ge en
bild av förändringar inom ovan område”
Barn- och ungdomsförvaltningen har medverkat till undersökningen i tidigare
omgångar.
Skolorna har i varierande grad kunnat använda resultaten i sitt arbete med ANT
undervisning och elevers hälsa och livsstil.
I skolorna genomförs individuella hälsosamtal, utvecklingssamtal,
hälsoundersökningar, attitydundersökningar som på ett annat sätt även kan kopplas
ihop till skolsituationen.
Därför har det inför 2011 inte budgeterats för drogvaneundersökningen.
Det vore däremot olyckligt om den systematik som socialförvaltningen värderar
som viktig avbryts alltför snabbt.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att skolornas niondeklasser ges möjlighet att besvara enkätfrågor om
drogvanor.
2. att 2011 ta en tredjedel av kostnaden, men därefter inte vara ansvarig för
finansieringen.
3. att meddela socialnämnden ovanstående.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

23 februari 2011

Kommunfullmäktige
Akten

20

BUN.2011.51.003

§ 45
Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
Reglementet för barn- och ungdomsnämnden har reviderats.
- Texten för nämndens verksamhetsområde har anpassats till aktuell lagtext.
- Det är nu inskrivet i reglementet att ”Barn- och ungdomsnämnden är
vårdgivarens representant för elevhälsans medicinska del för förskoleklass,
grundskola och grundsärskola.”
- Det skrivs också in att ”Ordförande äger besluta å nämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet skall
anmälas vid nämndens nästa ordinarie sammanträde.”
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta att
föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna revideringen av barn- och ungdomsnämndens reglemente.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________

23 februari 2011

Tekniska nämnden
M Dahl
Berörda rektorer
Akten

BUN.2011.52.287

§ 46
Utbyggnad av Spandelstorpskolan
Bakgrund
Elevantalet ökar stadigt inom Spandelstorpskolans upptagningsområde de
närmaste åren. Det beror, dels på skolans popularitet och dels på den
expansion av villabebyggelsen som nu sker i Norra Hässlegården och i
Bastasjöområdet. För många familjer är Spandelstorpskolan det naturliga
valet, när deras barn skall börja sin skolgång. Även föräldrar i
Backaboområdet och i södra delen av Kättilsmålas upptagningsområde, ser
Spandelstorp som ett attraktivt skolval.
Elevantalet ökar under de närmaste åren, och beräknas öka med 36 elever
läsåret 2011/2012. Ökningen sker i huvudsak inom F-klassverksamheten, men
elevantalet i övriga klasser ökar.
Den tidigare beslutade och genomförda stängningen av skolan i Backabo
innebär och har inneburit en tillströmning av elever till Spandelstorpsskolan.
Inför läsåret 2011/2012 är prognosen att 5-6 elever. Även familjer som bor
inom angränsande skolområden, men nära gränsen mot Spandelstorp, väljer
ibland Spandelstorp som skola för sitt barn. Detta ger skolan utifrån erfarenhet
ett tillskott av 2 – 3 elever per årskurs.
Idag har Spandelstorpskolan väl utnyttjade lokaler, prognostiserade
elevökningar ger ett ökat tryck på fritidshemslokaler, matsal, idrottslokaler,
slöjdsalar, trafiksituationen och parkeringsutrymmen samt personalutrymmen.
År 2014 kommer skolan enligt prognosen att ha 488 elever, i åldrarna 6 – 11
år. Det innebär en ökning av elevantalet med 20 % under perioden 2009 –
2014.
Skolan har i nuvarande utförande inte plats att ta hand om den väntade
volymökningen. Skulle utvecklingen gå mot ytterligare volymökning och
därmed fyra paralleller i varje åldersgrupp finns behov av en ny skola i
området.
Våra förskolor inom området har de senaste åren haft en hög tillströmning. På
grund av minskat antal barn i området kommer behovet av förskoleplatser att
på sikt minska. Den förtätning av grupperna som varit nödvändig under
senaste åren kommer därför att avta och gruppstorlekarna kommer att kunna
återgå till normala grupperingar på ca 19 platser per avdelning.
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forts § 46
Faktorer som kan påverka elevtillströmningen.
Inom Spandelstorpsskolans upptagningsområde har den etablerade fristående
verksamheten Språkskolan planerat att expandera sin verksamhet med
beräknad start den 1 augusti 2011.
Förslag
För att möta den elevutveckling som prognostiserats behöver
Spandelstorpsskolan
1. omdisponeras för att skapa ytterligare ca 50 platser i matsalen,
2. tillföras yta för elevverksamhet samt personalutrymmen
3. en förändrad trafik- och parkeringssituation
Eftersom det finns en osäkerhet inför Språkskolans tillväxt och andra aktörers
agerande i området bör en så flexibel lösning som möjligt användas utan att
göra avkall på kvalitetskrav.
Befintlig matsal ges ökat antal platser genom att angränsande utrymmen tas i
anspråk. Yta för elevverksamhet och personalutrymme tillskapas i form av en
fristående byggnad om ca 300 kvm och placeras på lämplig plats.
Föreslagna förändringar innebär att Spandelstorpskolan under perioden
beräknas kunna möta behovet av upp till fyra grupper i 2-3 årskurser av
skolans sex årskurser. Eftersom en kraftig ökning av elevantalet sker, redan
inför läsåret 2011/2012, behöver utbyggnaden av skolan stå klar senast vid
höstterminsstarten 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
skyndsamt genomföra en omdisposition av lokaler i anslutning till befintlig
matsal så att ytterligare ca 50 platser färdigställs före den 1 augusti 2011

att

hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
skyndsamt uppföra en fristående byggnad om ca 300kvm för
elevverksamhet och personalutrymme placerad på lämplig plats den
1 augusti 2011.

att

hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
genomför en förstudie av trafik- och parkeringssituationen med förslag till
åtgärder och kostnader.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________

23 februari 2011

Tekniska förv/nämnden
Mats Dahl
Berörd rektor
Akten
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BUN.2011.53.282

§ 47
Lokalbehov Rosenholmskolan
Bakgrund
Inför läsåret 2011/2012 finns idag en kö av 140 elever varav 12 är syskon som går
på skolan. För att i någon mån kunna möta detta intresse planerar skolan 44 platser i
åk 6.
Nuvarande lokalsituation ger inte möjlighet att möta det söktryck som finns och har
begränsade utrymmen för elevernas utrustning samt arbetsplatser för lärare.
I direkt anslutning till nuvarande lokaler har två utrymmen lämnats av tidigare
hyresgäst om sammanlagt 162 kvm . Lokalerna är tillgängliga den 1 mars 2011.
Med en tillgång till dessa lokaler kommer Rosenholmsskolan att årligen kunna ta in
två grupper och läsåret 12/13 kunna erbjuda undervisning för 184 elever.
Eleverna saknar idag attraktiv och säker skolgård vilket skulle ge större möjligheter
till utomhusvistelse och spontanidrott under raster.
Förslag
Att hyresavtal tecknas med fastighetsägaren Hemsö Karlskrona Fastighets AB för
period 1 mars 2011 till och med 29 februari 2016 för 162 kvm i fastigheten
Karlskrona 3:3, Arenavägen 15, plan 4.
En förändring av nuvarande parkeringsplats för att göra den mera
”barn/ungdomsvänlig” och med möjlighet till rastaktiviteter ger ungdomarna en
skolgård.
Ekonomi
Kostnad för hyra av tillgängliga lokaler är 178 200 kr per år. Hyra för 2011 blir
148500.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal enligt förslag ovan.

att

hyreskostnaden för 2011 tas ur budgeterad reserv.

att

uppdra åt tekniska nämnden att ge tekniska förvaltningen att genomföra en
förstudie för en skolgård enligt förslag ovan.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________

23 februari 2011

Rapport
Rektorer
Akten

BUN.2011.54.619

§ 48
Attitydundersökning 2010
Ärendet lyfts ut.
Behandlas på barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 27 april 2011.
_______________
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BUN.2011.26.002

§ 49
Delegationsärenden
Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och delegat

Protokoll från centrala
samv.gr

Barn- och ungdomskontoret

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
skolområdet Rödeby

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
skolområdet Jämjö

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
skolområdet Trossö/Wämö

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
skolområdet Nättraby

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
skolområdet Rödeby

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
skolområdet Lyckeby

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
skolområdet Sunnadal

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2010.511.214

Yttrande i planärende –
kv Motellet

Barn- och ungdomskontoret
Solig Ohlsson

23 februari 2011
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forts § 49
Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och delegat

BUN
2011.38S.040

Beslut om avgiftsbefrielse
i förskoleverksamhet

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN 3
2011.21.606

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

Lyckeby skolområde
Stefan Andreasson

BUN 3
2011.25.606

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

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

BUN 3
2011.26.606

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

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

BUN 3
2011.28.606

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

Lyckeby skolområde
Jessica Ahlgren

BUN 5
2010.21S.606

Beslut om placering i särsk
undervisningsgr

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN 5
2010.145S.606

Beslut om anpassad
studiegång

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN 5
2010.141S.606

Beslut om anpassad
studiegång

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN 5
2010.144S.606

Beslut om anpassad
studiegång

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN 6
2011.25.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.24.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

23 februari 2011
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forts § 49
Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och delegat

BUN 6
2011.22.606

Ledighet för elev fler än tio
dagar (12 dagar)
Beviljad av rektor
Ledighet för elev fler än tio
dagar (10 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson
Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.11.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.12.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.13.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.9.606

Ledighet för elev fler än tio
dagar (14 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.1.282

Korttidsuthyrning
av lokaler enligt riktlinjer

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.1.282

Korttidsuthyrning
av lokaler enligt riktlinjer

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.2.608

Skoldagens längd studiedagar Hasslöskolan

Västra skolområdet
Nättraby
Johan Johansson

BUN 6
2011.3.608

Skoldagens längd
studiedagar
F-9 Nättrabyskolan

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.10.606
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forts § 49
Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och delegat

BUN 6
2011.4.609

Beslut om fördelning
av timmar för ämnen m m

BUN 6
2011.5.609

Erbj av allsidigt urval,
elevens val
2-5 Nättrabyskolan

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson
Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.6.609
BUN 6
2011.15.282

Erbj av allsidigt urval,
elevens val
Hasslöskolan
Korttidsuthyrning
av lokaler enligt riktlinjer

Västra skolområdet
Nättraby
Johan Johansson
Västra skolområdet
Nättraby
Kurt-Inge Johnsson

BUN 6
2011.16.282

Korttidsuthyrning
av lokaler enligt riktlinjer

Västra skolområdet
Nättraby
Kurt-Inge Johnsson

BUN 6
2011.17.282

Korttidsuthyrning
av lokaler enligt riktlinjer

Västra skolområdet
Nättraby
Kurt-Inge Johnsson

BUN 6
2011.18.282

Korttidsuthyrning
av lokaler enligt riktlinjer

Västra skolområdet
Nättraby
Kurt-Inge Johnsson

BUN 6
2011.20.609

Upprättande av
likabehandlingsplan för Hasslöskolan 100927

Västra Skolområdet
Nättaby
Johan Johansson

BUN 6
2011.20.609

Upprättande av
likabehandlingsplan för Nättrabyskolan 101011

Västra Skolområdet
Nättaby
Marina Eriksson

BUN 6
2011.26.282

Korttidsuthyrning
av lokaler enligt riktlinjer

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

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

23 februari 2011
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§ 50
Meddelanden
Kommunstyrelsen

§ 13
Rekrytering av förvaltningschef

Kommunstyrelsens AU

BUN.2011.31.026
§8
Rapport från utvecklingsarbete för
hållbar jämställdhet i kommunen

Kommunfullmäktige

BUN.2011.40.701
§7
Uppföljning av kommunrådet samt
förslag på fortsättning

Kulturrådet

BUN.2011.37.609
Ansökan till Kulturrådet om bidrag 2011 Skapande skola

Skolverket

BUN.2011.24.047
Statsbidrag för basfärdigheterna läsa, skriva och
räkna: Ansökan 2011 och uppföljning 2010

Skolinspektionen

BUN.2011.42.106
Regelbunden tillsyn i Karlskrona kommun

Åklagarmyndigheten

BUN 2009.229.029
Underrättelse – Trolöshet mot huvudman

Lässtyrelsen i Blekinge län

BUN.2009.113.046
Utbetalning av utvecklingsmedel till Karlskrona
kommun ”Triaden”

Räddningstjänsten

BUN.2011.36.290
Tillsynsprotokoll – Borgmästarens förskola

Räddningstjänsten

BUN.2011.29.291
Tillsynsprotokoll – Vedebyskolan byggnad 1-3, 5

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

23 februari 2011

§ 51
Kurser och konferenser
Utbildning för politiker i styrelsen och nämnder
2 mars kl. 13.00-16.30 på Karlskrona KompetensCenter
Följande ledamöter är anmälda:
Nicklas Platow (M)
Eva Ottosson (M)
Eva Franksson Colliander (C)
Eva-Britt Dahlström (S)
Richard Lundqvist (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Eva Henningsson (S)
Roland Andréasson (S)
Christopher Larsson (SD)
_______________

30

23 februari 2011

§ 52
Övrigt
Inga övriga frågor.
__________

31

30 mars 2011

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 30 mars 2011
§ 53 Aktuell information
- Lägesrapport tidplan, ekonomi mm nya enheter
- Politikerutbildning
§ 54 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning februari 2011
§ 55 Ansökan om förhöjt lokalbidrag 2011 – Tant Grön
§ 56 Ansökan om förhöjt lokalbidrag 2011 – Bastasjö förskola huvudbyggnad
§ 57 Kvalitetsredovisning
§ 58 Förslag till policy angående avgifter i kommunala förskolor, skolor och
fritidshem
§ 59 Val av ledamöter till Folkhälsorådet
§ 60 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
§ 61 Meddelanden
§ 62 Kurser och konferenser
§ 63 Övrigt

1

30 mars 2011

Plats och tid

Gullberna Park, KKC, lokal: Oscarsvärn 1
onsdagen den 30 mars 2011 kl 08.30 – 12.10

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Eva Ottosson (M)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Thomas Brindefalk Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

Eva-Britt Dahlström (S)
Richard Lundqvist (S)
Emina Cejvan (M)
Magnus Johansson (M)
Christopher Larsson (SD)

Ersättare

Shirin Sahebjamee (S)
Eva Henningsson (S)
Eva Franksson Colliander (C)
Maria Appelskog (KD)

Tjänstemän

Anja Eklund, t f barn- och ungdomschef
Mats Dahl, verksamhetschef grundskola/fritidshem
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Ewa Bellwalius, controller
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Inbjudna till
politikerutbildningen

Övriga

Margareta Bjarke, specialpedagog
Lena Lund, hörselpedagog
Torun Thern, leg psykolog
Maria Andersson, leg logoped

§§ 53-54
§§ 53-54
§§ 53-54
§§ 53-54

Marie Peterson, SKTF
Mats Viebke, SKTF

§§ 53-54
§§ 53-54

2

30 mars 2011

Utses att justera Jeanette Petersson (S)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen den 4 april 2011

Justerade paragrafer §§ 53-63
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 30 mars 2011 är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 5 april 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

3

30 mars 2011

4

§ 53
Aktuell information
1.

Lägesrapport tidplan, ekonomi mm nya enheter
Nättrabyskolan
Tidplanen håller för att få moduler på plats till höstterminen 2011.
Tomt för nybyggnation av skola är ännu inte klar. Tekniska förvaltningen
arbetar på detta.
Spandelstorpskolan
Projekteringsbeslut är inlämnat till tekniska nämnden. Tekniska nämnden har
skickat ärendet vidare till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska besluta
om investeringen.
Holmsjö skola
Det ser nu ut som om Allhallen kommer att byggas i Holmsjö.
Barn- och ungdomsnämnden har tagit ett inriktningsbeslut på ombyggnation
av Holmsjö skola. Nästa steg är att ta ett projekteringsbeslut.
Tullskolan
Byggstarten är, som tidigare meddelats, fördröjd. Ny beräknad starttid för
ombyggnationen blir juli/augusti 2011.
_____________

30 mars 2011

5

§ 53 forts
2.

Politikerutbildning
Anja Eklund, tf förvaltningschef, informerar om hur elevhälsan fungerar.
Personalrepresentanter från enheten för stöd och utveckling presenterar sig och
beskriver hur de arbetar med barn och elever som behöver stöd.
___________

30 mars 2011

Kommunstyrelsen
E Bellwaldius
Akten

6

BUN.2010.508.042

§ 54
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning februari 2011
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 957,4 mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per den 28 februari 2011 uppgår
till 162,4 mnkr, att jämföra med budgeterat utfall 158,7 mnkr, en avvikelse med 3,7 mnkr. Budgeterat utfall är inte fullständigt eftersom enheternas internbudgetar
inte är färdigställda och inrapporterade i ekonomisystemet. Detta får till konsekvens
att avvikelsen i förhållande till budgeterat utfall blir felaktig.
Prognos
Prognostiserat utfall per den 31 december 2011 beräknas till 957,4 mnkr. Vissa av
enheterna har ekonomiska svårigheter och arbete pågår med att slutföra budgeten
och hitta tänkbara besparingar.
Investeringsredovisning
Med anledning av att kommunfullmäktige den 28 maj 2009, § 104 fastställde
riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun måste arbetet med investeringsbudgeten i barn- och ungdomsförvaltningen anpassas efter dessa riktlinjer. Detta
innebär ett nytt förfaringssätt vid fördelning av investeringsmedel till
verksamheten.
Förvaltningen framför att det vore önskvärt att nämnden kan ta beslut om
internbudget i oktober så verksamheten kan få in sin budget innan årsskiftet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att godkänna ekonomi- och verksamhetsuppföljningsrapport per den 28 februari
2011 och överlämna densamma till kommunstyrelsen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________

30 mars 2011

Tant Grön
E Bellwaldius
Akten
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BUN.2011.13.042

§ 55
Ansökan om förhöjt lokalbidrag 2011 – Tant Grön
Tant Grön AB har inkommit med en ansökan om förhöjt lokalbidrag 2011 för Tant
Gröns förskola Kättilsmåla och Tant Gröns förskola Skärfva.
Beslutat regelverk gällande förhöjt lokalbidrag, enligt BUN § 78 20 december
2010, säger att de 3 fristående verksamheter som under 2010 erhållit förhöjt
lokalbidrag skulle ha möjlighet att få detta under 2011.
Tant Gröns förskola Kättilsmåla och Tant Gröns förskola Skärfva är två av dessa
tre verksamheter som erhöll förhöjt lokalbidrag 2010 och därmed enligt regelverket
är berättigade till detta för 2011.
Tant Gröns förskola i Kättilsmåla uppgår till 703 kvm och Tant Gröns förskola i
Skärfva uppgår till 350 kvm. Beräknat antal platser för 2011 uppgår till det som
avtalades i samband med etableringen.
Enligt inlämnat hyreskontrakt uppgår hyran för Tant Gröns förskola Kättilsmåla till
1 680 504 kr/år och för Tant Gröns förskola Skärfva till 905 808 kr/år.
Vid utbetalning av lokalbidrag per plats görs avdrag med 8,6 % för
avgiftsfinansiering. På motsvarande sätt görs detta avdrag här, vilket innebär att
förhöjt lokalbidrag för Tant Gröns förskola Kättilsmåla blir 1 535 981 kr/år och för
Tant Gröns förskola Skärfva blir 827 909 kr/år.
Enligt beslutat regelverk skall för städ och avskrivningar alltid utbetalas
genomsnittlig kostnad, vilket innebär 2 354 kr/plats och år inklusive
administrationspålägg.
Efter att ny reform om bidragsvillkor för fristående verksamheter och nytt regelverk
gällande förhöjt lokalbidrag har prövats 2011 finns det skäl att genomföra en
översyn. Avsikten med översynen är att inför budgetåret 2012 se över regelverket
gällande förhöjt lokalbidrag och vad som kan anses som skälig hyra.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Tant Grön AB för Tant Gröns förskola Kättilsmåla under 2011 istället för
genomsnittlig lokalkostnad per plats erhåller förhöjt lokalbidrag med 1 535
981 kr/år, att utbetalas med en tolftedel per månad
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2. att Tant Grön AB för Tant Gröns förskola Skärfva under 2011 istället för
genomsnittlig lokalkostnad per plats erhåller förhöjt lokalbidrag med 827 909
kr/år, att utbetalas med en tolftedel per månad
3.

att Tant Grön AB utöver ovanstående lokalbidrag erhåller 2 354 kr/plats och år
för städ och avskrivningar, moms tillkommer.

Yrkande
Nicklas Platow (M) yrkar på en tilläggsattsats:
att uppdra åt förvaltningen att inför 2012 tydliggöra vad som skall anses utgöra ett
skäligt förhöjt lokalbidrag och ett regelverk för detsamma.
Barn- och ungdomsnämnden bifaller tilläggsyrkandet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att Tant Grön AB för Tant Gröns förskola Kättilsmåla under 2011 istället för
genomsnittlig lokalkostnad per plats erhåller förhöjt lokalbidrag med
1 535 981 kr/år, att utbetalas med en tolftedel per månad,
2. att Tant Grön AB för Tant Gröns förskola Skärfva under 2011 istället för
genomsnittlig lokalkostnad per plats erhåller förhöjt lokalbidrag med 827 909
kr/år, att utbetalas med en tolftedel per månad,
3. att Tant Grön AB utöver ovanstående lokalbidrag erhåller 2 354 kr/plats och år
för städ och avskrivningar, moms tillkommer,
4. att uppdra åt förvaltningen att inför 2012 tydliggöra vad som skall anses utgöra
ett skäligt förhöjt lokalbidrag och ett regelverk för detsamma.
_____________
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Eva-Britt Dahlström (S) samt Richard Lundqvist (S) deltar inte i
beslutet.

30 mars 2011

Bastasjö förskola
E Bellwaldius
Akten

9

BUN.2011.13.042

§ 56
Ansökan om förhöjt lokalbidrag 2011 – Bastasjö förskola huvudbyggnad
Bastasjö förskola AB har inkommit med en ansökan om förhöjt lokalbidrag för
huvudbyggnaden.
Beslutat regelverk gällande förhöjt lokalbidrag, enligt BUN § 78 20 december
2010, säger att de 3 fristående verksamheter som under 2010 erhållit förhöjt
lokalbidrag skulle ha möjlighet att få detta under 2011.
Bastasjö förskola är en av dessa 3 verksamheter som erhöll förhöjt lokalbidrag 2010
och därmed enligt regelverket är berättigad till detta för 2011.
Bastasjö förskola uppgår till 875 kvm. Beräknat antal platser uppgår till det som
avtalades i samband med etableringen.
Enligt inlämnat hyreskontrakt uppgår deras hyra till 1 743 938 kr/år. Vid
utbetalning av lokalbidrag per plats görs avdrag med 8,6 % för avgiftsfinansiering.
På motsvarande sätt görs detta avdrag här, vilket innebär att förhöjt lokalbidrag för
Bastasjö förskola blir 1 593 959 kr/år.
Enligt beslutat regelverk skall för städ och avskrivningar alltid utbetalas
genomsnittlig kostnad, vilket innebär 2 354 kr/plats och år inkl
administrationspålägg.
Efter att ny reform om bidragsvillkor för fristående verksamheter och nytt regelverk
gällande förhöjt lokalbidrag har prövats 2011 finns det skäl att genomföra en
översyn. Avsikten med översynen är att inför budgetåret 2012 se över regelverket
gällande förhöjt lokalbidrag och vad som kan anses som skälig hyra.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Bastasjö förskola AB under 2011 istället för genomsnittlig lokalkostnad per
plats erhåller förhöjt lokalbidrag med 1 593 959 kr/år, att utbetalas med en
tolftedel per månad
2. att Bastasjö förskola AB utöver ovanstående lokalbidrag erhåller 2 354 kr/plats
och år för städ och avskrivningar, moms tillkommer.
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Yrkande
Nicklas Platow (M) yrkar på en tilläggsattsats:
att uppdra åt förvaltningen att inför 2012 tydliggöra vad som skall anses utgöra ett
skäligt förhöjt lokalbidrag och ett regelverk för detsamma.
Barn- och ungdomsnämnden bifaller tilläggsyrkandet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
1. att Bastasjö förskola AB under 2011 istället för genomsnittlig lokalkostnad per
plats erhåller förhöjt lokalbidrag med 1 593 959 kr/år, att utbetalas med en
tolftedel per månad
2. att Bastasjö förskola AB utöver ovanstående lokalbidrag erhåller 2 354 kr/plats
och år för städ och avskrivningar, moms tillkommer.
3. att uppdra åt förvaltningen att inför 2012 tydliggöra vad som skall anses utgöra
ett skäligt förhöjt lokalbidrag och ett regelverk för detsamma.
_______________
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Eva-Britt Dahlström (S) samt Richard Lundqvist (S) deltar inte i
beslutet.

30 mars 2011

A Eklund
A Ottosson
Rektorerna
Rapport
Akten

11

BUN.2011.90.609

§ 57
Kvalitetsredovisning 2010
I redovisningen beskrivs bland annat verksamhetens mål och hur förvaltningen
arbetar med olika metoder för att få godkända resultat i verksamhetens olika delar.
Vidare presenteras förbättrings- och utvecklingsarbete, kartläggning och
uppföljning av barns/elevers kunskap, barn- och elevhälsa med mera.
T f förvaltningschef Anja Eklund redovisar delar av kvalitetsredovisningen med
fokus på framtiden och förbättringsområdena.
Denna kvalitetsredovisningen är den sista i sitt slag. Med den nya skollagen ändras
lagstiftningen. Kvalitetsredovisningen kommer i fortsättningen att få ett annat
upplägg. Det är dock inte klart hur denna kommer att se ut.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att godkänna kvalitetsredovisningen för 2010.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

30 mars 2011

Staben
M Fredh
Rektorer
Intendenter
Akten

12

BUN.2011.76.619

§ 58
Förslag till policy angående avgifter i kommunala förskolor, skolor och
fritidshem
Bakgrund
Skolan har haft en historisk tradition av att barnens /elevernas vårdnadshavare
ibland bidragit med vissa medel, inom skolverksamhetens ram. Det kan t.ex. ha
varit medtagen frukt till barnets fruktstund, fika eller enklare lunchpaket vid
skolutflykter, korv eller annat grillbart vid utfärder. Det kan också ha varit
insamlingar till sk. skolresor, där elevernas föräldrar fått bidra med viss kostnad,
t.ex. entréavgifter. Med tiden har det också blivit mera vanligt förekommande att
skolor arrangerat frivilliga studieresor, t.ex. internationella utbyten, inom ramen för
skolverksamheten, där eleverna och deras vårdnadshavare fått bidra med en större
delavgift, för att täcka en del av den självkostnad som arrangemanget medfört.
Denna utveckling har skapat en situation där skolan, och kraven på skolan, hamnat i
konflikt med en allt tydligare tolkning av lagstiftningens formulering om en
avgiftsfri skola, och den historiska traditionen av att i skolans regi ordna trivsamma
studieresor, som ibland har både karaktären av studie- och nöjesresa.
Den nya skollagen är tydligt formulerad i detta avseende och anger följande i 10 §:
”Skolan skall vara avgiftsfri. Eleverna skall utan kostnad ha tillgång till böcker och
andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas
näringsriktiga skolmåltider.”
I skollagens 11 § formuleras ett undantag:
” Trots 10 § får det förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig
kostnad för eleverna. I samband med skolresor och liknande aktiviteter får det,
trots övriga bestämmelser i denna lag, i enstaka fall under ett läsår förekomma
kostnader som ersätts av vårdnadshavare på frivillig väg.
Sådana aktiviteter skall vara öppna för alla elever. Ersättningen får inte överstiga
huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.”
Även inom förskolor och fritidshem förekommer insamlingar till olika
gemensamma arrangemang.
I samband med beslut om internbudget den 20 december 2010, lämnade Barn- och
ungdomsnämnden direktiv om att inga avgifter för aktiviteter som ligger inom
skolans ram får tas ut från och med vårterminsstarten 2011.
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Förslag
Med anledning av uppdraget och den nya Skollagens gränsdragning gällande
avgifter i skolan, är det nödvändigt att formulera en gemensam policy för
kommunens samlade skolverksamhet. Förslag till policy angående avgifter i
kommunala förskolor, skolor och fritidshem finns som en bilaga.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta:
att godkänna förslag till avgiftspolicy, gällande kommunala förskolor, skolor och
fritidshem.
Yrkande
Patrik Hansson (S) och Roland Andréasson (S) samt Christopher Larsson (SD)
yrkar bifall till tjänstemannaförslaget
Nicklas Platow (M) yrkar återremiss för att tydliggöra de juridiska följderna samt
att ta fram en konsekvensanalys hur ett beslut påverkar verksamheten.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöra idag eller om det ska
återremitteras och finner yrkandet om återremiss som antaget.
Votering
Votering begärs. Nämnden godkänner följande voteringsproposition:
Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja och den som bifaller Nicklas
Platows yrkande på återremiss röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Jeanette Petersson (S), Roland Andréasson
(S), Helene Gustafsson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Richard Lundqvist (S) samt
Christopher Larsson (SD).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Eva Ottosson
(M), Peter Christensen (FP), Pernilla Persson (C), Thomas Brindefalk Knutsson
(KD), Emina Cejvan (M) samt Magnus Johansson (M).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 nej-röster och 7 ja-röster att
återremittera ärendet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att återremitera ärendet för att tydliggöra de juridiska följderna samt att ta fram en
konsekvensanalys hur ett beslut påverkar verksamheten.
_______________

30 mars 2011

Folkhälsorådet
Berörda ledamöter
Akten

BUN.2010.479.102

§ 59
Val av ledamöter till Folkhälsorådet
Barn- och ungdomsnämnden ska välja två ledamöter till Folkhälsorådet, en
ordinarie från femklöver och en ersättare från S-gruppen.
Förslag på ledamot från femklövern är: Eva Franksson Colliander (C).
Förslag på ledamot från S-gruppen är: Shirin Sahebjamee (S)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att välja Eva Franksson Colliander (C) som ordinarie ledamot och Shirin
Sahebjamee (S) som ersättare i Folkhälsorådet under mandatperioden
2011- 2014.
______________
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§ 60
Delegationsärenden
Dnr

Ärendemening
Protokoll från centrala
samv.gr

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret

BUN
2011.23.023

Rektor visstidsanställning

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund/Solvig Ohlsson

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
Förvaltningskontoret

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp skolområdet
Trossö/Wämö

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp skolområdet
Lyckeby

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp,
beloppsgränser

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.32.214

Yttrande i planärenden
Torhamn 9:2 m fl

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2011.45S.606

Utökning av vistelsetid på fskl

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN
2011.58.046

Beviljande av medel ur fonder

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN1
2011.42.609

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

Trossö skolområde
Gunilla Ekelöf
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Dnr

Ärendemening

BUN1
2011.48.609

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

Skolområde/avdelning och
delegat
Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN2
Beslut om anpassad studiegång
2010.154.606

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
Beslut om anpassad studiegång
2010.172.606

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
Beslut om anpassad studiegång
2010.206.606

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
2011.19.606

Beslut om anpassad studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
2011.20.606

Beslut om anpassad studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
2011.21.606

Beslut om anpassad studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
2011.56.606

Beslut om anpassad studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
Ledighet för elev fler än
2011.102.606 tio dagar (11 dagar)
Beviljad av rektor

Västra skolområdet
Sunnadal
Ulla Ståhl

BUN3
Ledighet för elev fler än tio
2011.36.606 dagar (12 dagar)
Beviljad av re Beviljad av rektor

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN3
2011.56.606

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

Ledighet för elev fler än tio
dagar (14 dagar)
Beviljad av rektor
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Dnr

Ärendemening

BUN4
2011.33.609

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

17

Skolområde/avdelning och
delegat
Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN4
Beslut om anpassad studiegång
2011.34S.609

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN4
Beslut om anpassad studiegång
2011.35S.609

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN4
2011.41.609

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

Jämjö skolområde
Brita Kindestam Mogreen

BUN4
2011.48.611

Beslut om anpassad studiegång

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN4
2011.41.609

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

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN5
2010.17.606

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

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN6
2011.27.282

Korttidsuthyrning av lokaler enl
riktlinjer till N-by GoIF

Västra skolområdet
Nättraby
Kurt-Inge Johnsson

BUN6
2011.32.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.27.282

Korttidsuthyrning av lokaler enl
riktlinjer till Ryttarlidens
samfällighets förening

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.37.609

Förhandling och information enl
samv/MBL-avtal

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.39.282

Korttidsuthyrning av
lokaler enl riktlinjer
till klassförälder

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson
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Dnr

Ärendemening

BUN8
2010.46.606

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan

Skolområde/avdelning och
delegat
Stöd och utveckling
Tomas Hall

BUN8
2010.47.606

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan

Stöd och utveckling
Tomas Hall

BUN8
2010.60.606

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan och beslut om
grundsärskola eller
träningsskola

Stöd och utveckling
Tomas Hall

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

30 mars 2011
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§ 61
Meddelanden
Kommunledningsförvaltningen

BUN.2009.229.029
Begäran om överprövning av åklagarens beslut
att inte väcka åtal – Trolöshet mot huvudman

Personalen på Östratorpskolans BUN.2011.76.619
fritidshem samt svar från
Brev gällande förslag till policy angående
ordförande
avgifter i kommunala förskolor, skolor och
fritidshem.
Förälder som har barn
BUN.2011.76.619
på Östratorpskolans fritidshem Brev gällande förslag till policy angående
avgifter i kommunala förskolor, skolor och
fritidshem samt svar från ordförande
Föräldrar som har barn
BUN.2011.76.619
på Östratorpskolans fritidshem Brev gällande förslag till policy angående
avgifter i kommunala förskolor, skolor och
fritidshem samt svar från ordförande
Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas
till protokollet.
__________

30 mars 2011
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§ 62
Kurser och konferenser
Flödet av inbjudningar till kurser och föreläsningar som är mycket stort, vad har vi
för utbildningsbehov?
De ledamöter som varit på Skolriksdagen kan eventuellt ha förslag på vilken
utbildning/föreläsning som hela nämnden kan ha nyttan av. Kanske kan vi bjuda in
någon intressant föreläsare.
Diskussion på barn- och ungdomsnämnden i april 2011.
_____________

30 mars 2011
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§ 63
Övrigt
Skolriksdag 28-29 mars 2011
Nicklas Platow (M) meddelar att reseplaneringen till skolriksdagen fungerade bra.
Nicklas tycker att det är viktigt att man reser med det mest kostnadseffektiva
ressättet.
Patrik Hansson (S) tycker att man ska välja annat färdmedel än flyg när man ska
resa, här är pengarna inte det viktiga.
Interpellation i kommunfullmäktige.
_____________

27 april 2011

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 27 april 2011
§ 64 Aktuell information
- SKTF-information
- Lägesrapport tidplan, ekonomi mm nya enheter
- Politikerutbildning
- Reflektioner från Skolriksdagen
- Attitydundersökning skola 2010
§ 65 Förlängning av hyreskontrakt för Kajutans förskola
§ 66 Begäran om omprövning alternativt besvär över beslut angående
lokalbidrag Karlskrona Språkfriskola, Bastasjö
§ 67 Yttrande över ansökan från Nordiska Teknikinstitutet AB
§ 68 Utfall av BSB-tillägg
§ 69 Svar till Skolinspektionen - utgår
§ 70 Attitydundersökning förskolan 2011 - utgår
§ 71 Delegationsärenden
§ 72 Meddelanden
§ 73 Kurser och konferenser
§ 74 Övrigt

1

27 april 2011

Plats och tid

Gullberna Park, KKC, lokal: Oscarsvärn 1
onsdagen den 27 april 2011 kl 08.30 – 14.15
Från kl. 14.15-16.15 förs diskussioner kring kränkande behandling
i skolan.

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Fr o m kl. 08.50 § 65
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)

Tjänstgörande ersättare

Eva-Britt Dahlström (S)
Richard Lundqvist (S)
Emina Cejvan (M)
Magnus Johansson (M)
Christopher Larsson (SD) § 64
Maria Appelskog (KD)
Föredragningen kl. 08.30-12.00
Eva Franksson Colliander (C) Beslutssammanträdet kl. 13.40-14.15

Ersättare

Shirin Sahebjamee (S)
Eva Henningsson (S)
Christopher Larsson (SD) Fr o m § 65
Eva Franksson Colliander (C) Föredragningen

kl. 08.30-12.00

Tjänstemän

Anja Eklund, t f barn- och ungdomschef
Mats Dahl, verksamhetschef grundskola/fritidshem
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Ewa Bellwalius, controller
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare
Gunilla Ingestad, kvalitetssamordnare
Mats Fredh, handläggare
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Övriga

Marie Peterson, SKTF

§ 64
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Utses att justera Bo Svensson (S)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen den 28 april 2011

Justerade paragrafer §§ 64-74
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 27 april 2011 är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 28 april 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

27 april 2011
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§ 64
Aktuell information
1. Information SKTF
Marie Pettersson från SKTF informerar om att de vill ha med två
två punkter: Personalfrågor och Arbetsmiljö, till föredragningslistan varje gång.
Informationen tas till protokollet.
_______________
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§ 64 forts
Aktuell information
2. Lägesrapport tidplan, ekonomi mm nya enheter
Vedebyskolan
Arbetet med uppfräschningen av skolan går enligt planerna.
Korridorerna är snart färdiga, nästa steg är entréerna.
Tullskolan
Arbetet löper på enligt projekteringsplanen. Wämöskolan kommer att vara
klar med den byggnation som måste göras inför flytten av de årskurser från
Tullskolan som kommer höstterminen 2011.
Nättrabyskolan
Paviljongerna kommer att stå klara till höstterminens start 2011.
Spandelstorpskolan
Beställningen av arbetet är gjord. Utbyggnaden kommer dock ej att vara klar
till höstterminens början. Arbetet med att hitta lösningar pågår.
Holmsjö
Ärendet kommer upp på barn- och ungdomsnämnden den 1 juni 2011.
Ekonomin för Allhall är ännu ej löst.
_____________

27 april 2011

§ 64 forts
Aktuell information
3. Politikerutbildning
Utbildningen kommer att förläggas i samband med eftermiddagens
diskussioner.
___________
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§ 64 forts
4. Reflektioner från Skolriksdagen
De ledamöter som var med på Skolriksdagen i mars, delar med sig av sina
reflektioner.
Ledamöterna ska återkomma med initiativ och konstruktiva förslag på hur
deras intryck kan hjälpa vår verksamhet att bli ännu bättre.
___________
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BUN.2011.54.619

§ 64 forts
5. Attitydundersökning skola 2010, åk 5
Mats Fredh, handläggare, informerar om attitydundersökningen samt
sammanställningen av klassens rapporter hur man arbetat i klasserna med
uppföljningen av resultaten.
Nämnden återkommer till förvaltningen med en åtgärdslista.
Informationen tas till protokollet.
____________
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Tekniska förvaltningen
S Ohlsson
Berörd rektor
Akten
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BUN.2010.154.282

§ 65
Förlängning av hyreskontrakt för Kajutans förskola
Bakgrund
Kajutans förskola har ett hyreskontrakt med fastighetsbolaget Heimstaden som
löper med 36 månaders förlängningar. Enligt tidigare hyreskontrakt kan vi lämna
Kajutans förskola den 31 juli 2014.
I beslutet om ombyggnaden av Tullskolan ingår att de tre förskoleavdelningar som
idag finns på Kajutans förskola ska flyttas till Tullskolan efter ombyggnaden, som
beräknas stå klar sommaren 2012.
En begäran om omförhandling av hyreskontraktet för Kajutans förskola lämnades i
maj 2010 inför kontraktsförlängsperioden fram till den 31 juli 2014.
Omförhandlingen innebar i första hand en önskan om kortare förlängningstider än
de 36 månader som finns idag. Detta för att kunna lämna lokalen sommaren 2012
då ombyggnaden av Tullskolan planeras stå klar. Denna förhandling är dock inte
slutförd.
Våren 2011 har vi tillfälligt öppnat förskola på Hästö gamla medborgarhus för att
klara efterfrågan. I området har vi också sedan lång tid tillbaka periodvis belastat
våra verksamheter hårt.
Behovet av omsorg på obekväma tider ökar också och vi har idag svårt att fullt ut
möta den efterfrågan som finns. Vi arbetar idag med att se på möjligheter hur vi kan
göra detta.
Förslag
För att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser (inkl obekväma tider) och för
att avlasta den tidvis hårt ansträngda verksamheten behövs en permanent utökning
av förskoleplatser i området. En lösning skulle vara att behålla Kajutans lokaler.
Skulle det visa sig att efterfrågan inte fullt ut kommer att fylla platserna på Kajutans
förskola kan någon/några små verksamheter i området t ex Adlersten förskola,
Lanternans förskola eller Annebo förskola flyttas till Kajutans förskola som är en
större enhet.
I den pågående hyresförhandlingen med hyresvärden Heimstaden bör därför
omförhandlingen inte gälla en kortare uppsägningstid utan en förlängning av
hyresavtalet. Förutsättningen för denna förlängning är dock en reducering av
hyreskostnaden

27 april 2011
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forts § 65
Årshyran för Kajutans förskola är idag 1 198 435 kr/år. Denna summa är den totala
hyran för Barn- och ungdomsnämnden vilket inkluderar verksamhetslokaler, kök
och driftskostnader knutna till fastigheten.
Förlängningsperioderna är 36 månader med 12 månaders uppsägningstid.
Ytan är totalt 668 m2 vilket innebär 1 794 kr/m2.
I samband med förhandlingen ska också behovet av underhållsarbeten i lokalen och
utemiljön ses över.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att förlänga hyreskontraktet av Kajutans förskola under förutsättning att
hyreskostnaden reduceras.
Patrik Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsen bör informeras om
volymökningarna.
Presidiet informerar budgetberedningen fredagen den 29 april om beräknade
volymökningar framöver.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________
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Förvaltningsrätten
Karlskrona Språkfriskola
Staben
Akten
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BUN.2011.13.042

§ 66
Ansökan om förhöjt lokalbidrag 2011 – Karlskrona Språkfriskola
Karlskrona Språkfriskola AB har inkommit med en begäran om omprövning
alternativt besvär över beslut enligt § 40 i barn- och ungdomsnämnden den
23 februari 2011. Beslutet innebar avslag på ansökan om förhöjt lokalbidrag för
Karlskrona språkfriskola. Överklagan har inkommit inom rätt tid från den dag
Karlskrona Språkskola AB delgivits beslutet.
Karlskrona språkfriskolas etablering skedde från och med höstterminen 2010. I
samband med denna etablering fördes ingen diskussion kring eventuellt fördyrade
lokalkostnader utan verksamheten startade upp med vetskapen att lokalkostnader
ersätts utifrån genomsnittlig lokalkostnad i kommunal verksamhet.
Inför 2011 beslutade barn- och ungdomsnämnden om ett regelverk kring förhöjt
lokalbidrag vid framtida etableringar. Barn- och ungdomsnämnden har gett barnoch ungdomsförvaltningen ett uppdrag att göra en översyn av regelverket inför
2012.
Utifrån den överklagan som inkommit finns ingen anledning att barn- och
ungdomsnämnden ska ompröva sitt beslut.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att översända ärendet till Förvaltningsrätten för prövning
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________

27 april 2011

Skolinspektionen
A Ottosson
Akten
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BUN.2011.46.609

§ 67
Yttrande över ansökan från Nordiska Teknikinstitutet AB
Nordens Teknikerinstitut AB ansöker hos Skolinspektionen om godkännande som
huvudman för en fristående grundskola i Karlskrona kommun from läsåret 2012/13.
Skolans namn ska vara Mikael Elias Grundskola och ska som profil ha matematik.
Första året startar skolan med årskurserna 6 och 7 med 25 elever i respektive
årskurs. Härefter utökas skolan med 50 elever per år för att läsåret 2015/16 omfatta
totalt 200 elever i årskurserna 6 tom 9.
Barn- och ungdomsnämndens synpunkter
Elevunderlag för grundskolan i Karlskrona
Läsår

Antal elever i
Antal elever i
kommunen år 6-9
friskola år 6-9*
2011/12
2632
847
2012/13
2686
994
2013/14
2718
991
2014/15
2801
1042
2015/16
2893
1085
2016/17
2992
1085
2017/18
3175
1085
2018/19
3258
1085
* I siffrorna ingår elevantalet från Mikael Elias Grundskola

Antal elever i
friskola (%)*
32,2 %
35,3 %
36,5 %
37,2 %
37,5 %
36,3 %
34,2 %
33,2 %

Friskolor med grundskola för åren 6-9 bedrivs av fem olika huvudmän i Karlskrona
kommun. De kommunala grundskolor som har elever i de högre åren är åtta stycken
(se bilaga 1 karta).
Kommunala och fristående skolor med elever i åren 6-9 (läsåret 11/12)
I centrala Karlskrona finns Galärens friskola som har 275 elever, samt den
kommunala Wämöskolan med 295 elever. I omedelbar närhet till Wämöskolan
ligger Musikugglans friskola med 140 elever. På något större avstånd finns
Sunnadalskolan med 158 elever och i Lyckeby som ligger ännu lite längre från
stadskärnan finns flera skolor. De är den kommunala Vedebyskolan med 344
elever, Svettpärlans friskola med 101 elev samt friskolan Karlskrona
Montessoriskola med 89 elever. I Rosenholmsområdet väster om centrala
Karlskrona finns Rosenholm Sport Collage som är en kommunal skola med 165
elever samt två friskolor; Piggelinen och Galären med
85 respektive 150 elever. I Nättraby som gränsar till Rosenholm finns en kommunal
skola med 213 elever. Sturköskolan och Jändelskolan är båda kommunala skolor
som ligger i östra delen av Karlskronas ytterområde. Där finns 60 respektive 307
elever. I norra delen av kommunen finns kommunala Rödebyskolan med 361 elever
från Rödeby med omnejd.
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Andel elever i kommunal respektive fristående grundskola
Skolverkets statistik visar att Karlskrona har en större andel elever i fristående
grundskolor än andra jämförbara kommuner Genomsnittssiffran avseende
grundskolan för gruppen större städer, vilken Karlskrona tillhör, är enligt statistik
från september 2010 11,8 % och för Karlskrona 21 %.
Hösten 2011 går 32 % av Karlskronas 6-9-elever i en fristående skola. Den siffran
ökar till 35 % 2012/13, om Mikael Elias Grundskola etableras i kommunen.
Kommande år ökar andelen elever i fristående skolor ytterligare för att läsåret
2015/16 vara 37,5 %. Härefter sjunker siffrorna något.
Utifrån de prognoser vi har idag kommer siffran att ligga på 33 % läsåret 2018/19.
Mot bakgrund av ovan beskrivning framgår att en stor del av Karlskronas
grundskola organiseras utanför den kommunala styrningen. Fler än tre av tio elever
i åren 6-9 kan komma att få sin skolgång i en fristående skola. Kommunen har det
yttersta ansvaret för elevernas utbildning, varför eventuella förändringar måste
genomföras så att närhetsprincipen och valfriheten kvarstår för elever i alla
kommundelar. Med detta menas att valfrihet för vissa elever inte får inskränka
andra elevers frihet att gå i en skola nära hemmet.
Utbyggnadstakt

Karlskrona kommuns framtida behov av skolenheter är i dagsläget inte preciserat,
men den kraftiga utbyggnaden av friskolor gör att det inte finns underlag för fler
skolor inom överskådlig framtid. Om utbyggnad och tillflyttning till Karlskrona
kommun utvecklas mer än idag kan fler skolor behövas, men detta kan inte utläsas
av tillgängliga prognoser.
Långtgående diskussioner har förts om reducering av skolenheter inom kommunen.
För att kunna vidmakthålla en god och likvärdig skolverksamhet i hela kommunen
har inte reduceringar kunnat genomföras i den omfattning som krävs. Detta ger
betydande ekonomiska konsekvenser som påverkar all verksamhet inom barn- och
ungdomsnämndens ansvarsområde. Kommunen har idag problem med bärigheten
för de två kommunala 6-9-skolor som finns i centrala Karlskrona. Elevunderlaget
till dessa har minskat dels pga. friskoleetableringar dels pga. minskat elevunderlag.
En konsekvens av att ytterligare en friskola startar i Karlskrona befaras bli att
elevunderlaget inte ger en effektiv bärighet för någon eller några enheter beroende
på varifrån eleverna på Mikael Elias Grundskola kommer att hämtas.
Valfrihet

Friskolorna i kommunen är huvudsakligen etablerade i eller i närheten av centrala
Karlskrona. Det är av yttersta vikt att valfrihet och tillgänglighet erbjuds alla elever
i Karlskrona. Valfrihet för vissa elever får inte inskränka andra elevers frihet att gå i
en skola nära hemmet.
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Profilering

Den 6-9 skola som Nordens teknikerinstitut AB ansöker om att starta ska ha
inriktningen matematik, vilket är ett område som kommunens förskolor, skolor och
fritidshem redan uppmärksammar och arbetar med på olika sätt. Etablering av
Mikael Elias Grundskola tillför inte något som inte redan finns i utbildningsutbudet i
Karlskronas skolor.

De skolor för elever i åren 6-9 som finns i och i omedelbar närhet till centrala
Karlskrona är Galärens friskola, den kommunala Wämöskolan samt Musikugglans
friskola som ligger ”vägg i vägg” med Wämöskolan. Galären har inriktningen
Kultur och Musik och Musikugglans profil är Musik, Drama och Miljö.
Wämöskolan har under ett antal år gjort stora satsningar inom
matematikundervisningen och samarbetar med såväl de lägre åren i grundskolan
som med gymnasiet och Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Karlskrona är en av
sex kommuner i landet som utsetts till att ha en gymnasieutbildning med
matematikprofil, och den kommunala grundskolan är angelägen om att fortsätta
samarbetet med gymnasiet och med BTH.
Matematikutveckling i kommunal verksamhet
Ett 60-tal matteambassadörer finns redan i våra förskolor och skolor som på olika
sätt ger inspiration till kollegorna. Många förskolor/skolor arbetar aktivt och
strategiskt med matematikutveckling för både yngre och äldre barn/elever. Det
finns matematiknätverk i flera områden, som utvecklar arbetet med matematiken på
förskolorna/skolorna. Sedan hösten 2010 finns ett ”centralt” nätverk, där
förskolepedagoger från områden, som ännu inte bildat egna nätverk deltar.
För att sprida tanken med nätverk, samt inspirera varandra hålls Mattecaféer, där
personalen delar med sig av hur man arbetar rent konkret med att utveckla barnens
grundläggande förståelse för matematiska principer samt hur man lägger upp
arbetet i ett nätverk.
Vi fortsätter med projektet Matteskatten, ett laborativt och elevaktivt material
bestående av sex olika lådor med innehåll som utgår från fasetterna i Skolverkets
diagnosmaterial Diamant. Det innebär att vi på ett konkret och laborativt sätt kan
arbeta med målen i kursplanen. Skolorna har minst en uppsättning av dessa sex
lådor, som ger ett lyft för matematiken på flera skolor både för elever och för lärare.
För att få en bättre översikt av det material de nu fått har många skolor inrättat
matematikverkstäder, både större och mindre.
Arbetet framöver innebär ett fortsätt stöd till lärarna i kommunens skolor när det
gäller användandet av praktisk matematik, för att höja nivån på undervisningen och
i förlängningen resultera i att fler elever når målen i åk 9.
Etablering av Mikael Elias Grundskola tillför inte något som inte redan finns i
utbildningsutbudet i Karlskronas skolor, eller i det område friskolan ska vara
belägen.
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Även om vi inte vet varifrån friskolan kommer att rekrytera sina elever så är det
sannolikt att en del av de 200 eleverna skolan ska omfatta väljer bort Wämöskolan. Vi
ser med stor oro på hur en nyetablering av en friskola, med samma inriktning som
Wämöskolan, kan förorsaka elevtapp som ytterligare påverkar skolans bärighet på ett
negativt sätt. Vi kommer då i ett läge som gör att beslut om avveckling av Wämöskolan
kan aktualiseras.
Förslag till yttrande
Mot bakgrund av de ekonomiska konsekvenser som redovisas och av att etablering av
Mikael Elias Grundskola inte tillför något nytt i utbildningsutbudet föreslås att barnoch ungdomsnämnden avstyrker att Skolinspektionen beviljar inkommen ansökan.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

till Skolinspektionen lämna yttrande om att inte godkänna Mikael Elias
Grundskola som en fristående skola i Karlskrona kommun.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________
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Rektorer
Akten
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BUN.2011.226.043

§ 68
Utfall av BSB-tillägg inför hösten 2011
108 ansökningar har behandlats varav det beviljas tilläggspeng för 59 individer.
Varje beviljad ansökan ges medel för den tid barnet vistas i verksamheten
motsvarande snittlön för assistent.
Nedanstående sammanställning visar således utfallet av årsarbetartjänster per
skolområde samt för samtliga fristående verksamheter.
Trossö
Lyckeby
Rödeby
Jämjö
Västra

7,95
5,05
4,55
5,85
7,80
3,60
Fristående 5,60 + 10 000 kronor
41,15
Snittlön för assistenttjänst beräknas till 29 500 inkl PO.
41,15 tjänster för september till och med december ger en kostnad på
4 855 700 kr, samt utrustning 10 000 kronor.
Budgeten för innevarande år är 6 mkr, där BSB tillägg för vårterminen överskred
budget med 38 400 kr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ta i anspråk 4 904 100 kronor av barn- och ungdomsnämndens reserv.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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BUN.2011.42.106

§ 69
Svar till Skolinspektionen
Ärendet flyttas till barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 1 juni 2011.
_______________
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§ 70
Attitydundersökning i förskolan 2011
Ärendet flyttas till barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 1 juni 2011.
_______________
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BUN.2011.26.002

§ 71
Delegationsärenden
Dnr

Ärendemening
Protokoll från
centrala samv.gr

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret

BUN
2010.512.022

Vikariat kortare
än 1 månad
Tf förvaltningschef

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestanvarig/ersättare Barn- och ungdomskontoret
samt attestbelopp
Anja Eklund
Trossö/Wämö

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/
ersättare samt attestbelopp
Lyckeby

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.69.214

Yttrande i planärende
Skavkulla 1:2 m fl

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN1
2011.56.609

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

Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN1
2011.57.609

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

Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN1
2011.58.609

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

Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN1
2011.60.609

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

Trossö skolområde
Bertil Karlsson
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Dnr

Ärendemening

BUN1
2011.62S.609

Beslut om
anpassad studiegång

BUN2
2010.172.606

Beslut om
anpassad studiegång

BUN2
2011.135.606

Beslut om
anpassad studiegång

BUN3
2010.384.606

Beslut om
anpassad studiegång

BUN3
2011.64.606

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

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN3
2011.86.606

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

Lyckeby skolområde
Asta Abrahamsson

BUN3
2011.93.606

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN3
2011.94.606

Beslut om
anpassad
studiegång
Beslut om
anpassad studiegång

BUN4
2010.209S.609

Beslut om
anpassad studiegång

Jämjö skolområde
Lena Sandgren/Swartz

BUN4
2011.59.609

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

Jämjö skolområde
Lena Sandgren/Swartz

BUN5
2010.30.606

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

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

20

Skolområde/avdelning och
delegat
Trossö skolområde
Gunilla Ekelöf
Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander
Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander
Lyckeby skolområde
Ulla Winza

Lyckeby skolområde
Ulla Winza
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
delegat

BUN6
2011.42.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.45.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.46.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.47.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.48.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.49.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.50.282

Korttidsuthyrning av
lokaler enligt
riktlinjer till klassföräldrer

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.51.282

Korttidsuthyrning av
lokaler enligt riktlinjer till
Nättraby GoIF

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.54.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Johan Johnsson
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
delegat

BUN9
2011.15S.606

Prövning om en elev ska
tas emot i särskolan och
beslut om grundsärskola eller
träningsskola

Stöd och utveckling
Tomas Hall

BUN9
2011.31S.606

Beslut om att elev i
särskolan ska gå i
grundsärskolan eller
träningsskolan

Stöd och utveckling
Tomas Hall

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

Till barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 1 juni föreslås att bjuda in
kommunjurist Maria Thuresson för att få svar på frågor kring delegationsbesluten.
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§ 72
Meddelanden
Kommunstyrelsens AU

BUN.2011.77.026
§ 49
Information om jämställdhet inom förskola och
grundskola

Kommunstyrelsens AU

BUN.2009.290.042
§ 55
Bokslutsberedningen 2010

Kommunstyrelsen

BUN.2011.52.287
§ 82
Projekterings- och investeringstillstånd för
Spandelstorpskolans utbyggnad

Kommunstyrelsen

BUN.2011.210.004
§ 83
Arkivinspektionsrapport för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

BUN.2011.94.102
§ 18
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

BUN.2010.517.042
§ 27
Justering av budgetramar – Budget 2011 och
planer 2012-2013

Kommunfullmäktige

BUN.2011.95.534
§ 28
IT Infrastrukturprogram

Kommunfullmäktige

BUN.2011.93.004
§ 29
Balansförteckning över obesvarade motioner
och medborgarförslag den 1 februari 2011
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Kommunledningsförvaltningen

Karlskrona kommun i siffror
Folkmängd 2010-12-31

Kammarrätten i Jönköping

BUN.2010.88.043
Protokoll – fråga om prövningstillstånd
i mål 140-11

Kammarrätten i Jönköping

BUN.2010.89.043
Protokoll – fråga om prövningstillstånd i mål 73-11

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2010.324S.609
Dom – Laglighetsprövning enligt kommunallagen
i mål 4293-10

Skolverket

BUN.2010.336.047
Statsbidrag för maxtaxa i förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg

Skolverket

BUN.2011.28.609
Meddelande om beslut
Fördelning av bidrag för utvecklings-insatser i
matematik

Arbetsmiljöverket

BUN.2011.56.607
Elsäkerhet i skolan - Tillsynsmeddelande

Kommunal

BUN.2011.86.619
Undersökning – ”Alla andra hämtar tidigare”

Föräldrar till barn på
Lyckåskolan

BUN.2009.51.617
Brev till Karlskronas skolpolitiker med
anledning av särskoleutredningen

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas
till protokollet.
__________
I IT-infrastrukturprogrammet saknas redovisning hur man tänkt sig utbyggnad av
infrastrukturen så att förskolor och skolor som ligger utanför tätbebyggt område ska
kunna nyttja tekniken. Ordförande kommer att lämna in en skrivelse för att påtala
likvärdiga villkor för hela kommunen.
Önskemål finns att kunna ta del av meddelandena på annat sätt.
Nämndsekreterare Eva Karlsson undersöker detta till nästa sammanträde.
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§ 73
Kurser och konferenser
Akustik - Yvet Martin, är utbildad i Miljöteknik med inriktning på Akustik. Hennes
arbete handlar mycket om taluppfattbarhet och klangbehandling i olika lokaler där
dämpning av bullernivåer ingår som en av de viktigaste faktorerna.
Föreläsningen är den 25 maj kl. 13.00.15.00 på Gullberna KKC.
Anmälan till Lena Lund. Föreläsningen är kostnadsfri.
_____________
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§ 74
Övrigt
Sunnadalskolans elfte föreställning – Ubåt på grund
Inbjudan till Sunnadalskolans premiärföreställning – Ubåt på grund – den 23 maj
2011 kl. 13.00 i Sparresalen.
_____________

27 april 2011

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 27 april 2011
§ 64 Aktuell information
- SKTF-information
- Lägesrapport tidplan, ekonomi mm nya enheter
- Politikerutbildning
- Reflektioner från Skolriksdagen
- Attitydundersökning skola 2010
§ 65 Förlängning av hyreskontrakt för Kajutans förskola
§ 66 Begäran om omprövning alternativt besvär över beslut angående
lokalbidrag Karlskrona Språkfriskola, Bastasjö
§ 67 Yttrande över ansökan från Nordiska Teknikinstitutet AB
§ 68 Utfall av BSB-tillägg
§ 69 Svar till Skolinspektionen - utgår
§ 70 Attitydundersökning förskolan 2011 - utgår
§ 71 Delegationsärenden
§ 72 Meddelanden
§ 73 Kurser och konferenser
§ 74 Övrigt

1

27 april 2011

Plats och tid

Gullberna Park, KKC, lokal: Oscarsvärn 1
onsdagen den 27 april 2011 kl 08.30 – 14.15
Från kl. 14.15-16.15 förs diskussioner kring kränkande behandling
i skolan.

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Fr o m kl. 08.50 § 65
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)

Tjänstgörande ersättare

Eva-Britt Dahlström (S)
Richard Lundqvist (S)
Emina Cejvan (M)
Magnus Johansson (M)
Christopher Larsson (SD) § 64
Maria Appelskog (KD)
Föredragningen kl. 08.30-12.00
Eva Franksson Colliander (C) Beslutssammanträdet kl. 13.40-14.15

Ersättare

Shirin Sahebjamee (S)
Eva Henningsson (S)
Christopher Larsson (SD) Fr o m § 65
Eva Franksson Colliander (C) Föredragningen

kl. 08.30-12.00

Tjänstemän

Anja Eklund, t f barn- och ungdomschef
Mats Dahl, verksamhetschef grundskola/fritidshem
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Ewa Bellwalius, controller
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare
Gunilla Ingestad, kvalitetssamordnare
Mats Fredh, handläggare
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Övriga

Marie Peterson, SKTF

§ 64

2
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Utses att justera Bo Svensson (S)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen den 28 april 2011

Justerade paragrafer §§ 64-74
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 27 april 2011 är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 28 april 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare
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§ 64
Aktuell information
1. Information SKTF
Marie Pettersson från SKTF informerar om att de vill ha med två
två punkter: Personalfrågor och Arbetsmiljö, till föredragningslistan varje gång.
Informationen tas till protokollet.
_______________
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§ 64 forts
Aktuell information
2. Lägesrapport tidplan, ekonomi mm nya enheter
Vedebyskolan
Arbetet med uppfräschningen av skolan går enligt planerna.
Korridorerna är snart färdiga, nästa steg är entréerna.
Tullskolan
Arbetet löper på enligt projekteringsplanen. Wämöskolan kommer att vara
klar med den byggnation som måste göras inför flytten av de årskurser från
Tullskolan som kommer höstterminen 2011.
Nättrabyskolan
Paviljongerna kommer att stå klara till höstterminens start 2011.
Spandelstorpskolan
Beställningen av arbetet är gjord. Utbyggnaden kommer dock ej att vara klar
till höstterminens början. Arbetet med att hitta lösningar pågår.
Holmsjö
Ärendet kommer upp på barn- och ungdomsnämnden den 1 juni 2011.
Ekonomin för Allhall är ännu ej löst.
_____________
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§ 64 forts
Aktuell information
3. Politikerutbildning
Utbildningen kommer att förläggas i samband med eftermiddagens
diskussioner.
___________
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27 april 2011

§ 64 forts
4. Reflektioner från Skolriksdagen
De ledamöter som var med på Skolriksdagen i mars, delar med sig av sina
reflektioner.
Ledamöterna ska återkomma med initiativ och konstruktiva förslag på hur
deras intryck kan hjälpa vår verksamhet att bli ännu bättre.
___________
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Tekniska förvaltningen
S Ohlsson
Berörd rektor
Akten
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BUN.2010.154.282

§ 65
Förlängning av hyreskontrakt för Kajutans förskola
Bakgrund
Kajutans förskola har ett hyreskontrakt med fastighetsbolaget Heimstaden som
löper med 36 månaders förlängningar. Enligt tidigare hyreskontrakt kan vi lämna
Kajutans förskola den 31 juli 2014.
I beslutet om ombyggnaden av Tullskolan ingår att de tre förskoleavdelningar som
idag finns på Kajutans förskola ska flyttas till Tullskolan efter ombyggnaden, som
beräknas stå klar sommaren 2012.
En begäran om omförhandling av hyreskontraktet för Kajutans förskola lämnades i
maj 2010 inför kontraktsförlängsperioden fram till den 31 juli 2014.
Omförhandlingen innebar i första hand en önskan om kortare förlängningstider än
de 36 månader som finns idag. Detta för att kunna lämna lokalen sommaren 2012
då ombyggnaden av Tullskolan planeras stå klar. Denna förhandling är dock inte
slutförd.
Våren 2011 har vi tillfälligt öppnat förskola på Hästö gamla medborgarhus för att
klara efterfrågan. I området har vi också sedan lång tid tillbaka periodvis belastat
våra verksamheter hårt.
Behovet av omsorg på obekväma tider ökar också och vi har idag svårt att fullt ut
möta den efterfrågan som finns. Vi arbetar idag med att se på möjligheter hur vi kan
göra detta.
Förslag
För att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser (inkl obekväma tider) och för
att avlasta den tidvis hårt ansträngda verksamheten behövs en permanent utökning
av förskoleplatser i området. En lösning skulle vara att behålla Kajutans lokaler.
Skulle det visa sig att efterfrågan inte fullt ut kommer att fylla platserna på Kajutans
förskola kan någon/några små verksamheter i området t ex Adlersten förskola,
Lanternans förskola eller Annebo förskola flyttas till Kajutans förskola som är en
större enhet.
I den pågående hyresförhandlingen med hyresvärden Heimstaden bör därför
omförhandlingen inte gälla en kortare uppsägningstid utan en förlängning av
hyresavtalet. Förutsättningen för denna förlängning är dock en reducering av
hyreskostnaden
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Årshyran för Kajutans förskola är idag 1 198 435 kr/år. Denna summa är den totala
hyran för Barn- och ungdomsnämnden vilket inkluderar verksamhetslokaler, kök
och driftskostnader knutna till fastigheten.
Förlängningsperioderna är 36 månader med 12 månaders uppsägningstid.
Ytan är totalt 668 m2 vilket innebär 1 794 kr/m2.
I samband med förhandlingen ska också behovet av underhållsarbeten i lokalen och
utemiljön ses över.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att förlänga hyreskontraktet av Kajutans förskola under förutsättning att
hyreskostnaden reduceras.
Patrik Hansson (S) föreslår att kommunstyrelsen bör informeras om
volymökningarna.
Presidiet informerar budgetberedningen fredagen den 29 april om beräknade
volymökningar framöver.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________
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Förvaltningsrätten
Karlskrona Språkfriskola
Staben
Akten
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BUN.2011.13.042

§ 66
Ansökan om förhöjt lokalbidrag 2011 – Karlskrona Språkfriskola
Karlskrona Språkfriskola AB har inkommit med en begäran om omprövning
alternativt besvär över beslut enligt § 40 i barn- och ungdomsnämnden den
23 februari 2011. Beslutet innebar avslag på ansökan om förhöjt lokalbidrag för
Karlskrona språkfriskola. Överklagan har inkommit inom rätt tid från den dag
Karlskrona Språkskola AB delgivits beslutet.
Karlskrona språkfriskolas etablering skedde från och med höstterminen 2010. I
samband med denna etablering fördes ingen diskussion kring eventuellt fördyrade
lokalkostnader utan verksamheten startade upp med vetskapen att lokalkostnader
ersätts utifrån genomsnittlig lokalkostnad i kommunal verksamhet.
Inför 2011 beslutade barn- och ungdomsnämnden om ett regelverk kring förhöjt
lokalbidrag vid framtida etableringar. Barn- och ungdomsnämnden har gett barnoch ungdomsförvaltningen ett uppdrag att göra en översyn av regelverket inför
2012.
Utifrån den överklagan som inkommit finns ingen anledning att barn- och
ungdomsnämnden ska ompröva sitt beslut.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att översända ärendet till Förvaltningsrätten för prövning
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_______________
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Skolinspektionen
A Ottosson
Akten
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BUN.2011.46.609

§ 67
Yttrande över ansökan från Nordiska Teknikinstitutet AB
Nordens Teknikerinstitut AB ansöker hos Skolinspektionen om godkännande som
huvudman för en fristående grundskola i Karlskrona kommun from läsåret 2012/13.
Skolans namn ska vara Mikael Elias Grundskola och ska som profil ha matematik.
Första året startar skolan med årskurserna 6 och 7 med 25 elever i respektive
årskurs. Härefter utökas skolan med 50 elever per år för att läsåret 2015/16 omfatta
totalt 200 elever i årskurserna 6 tom 9.
Barn- och ungdomsnämndens synpunkter
Elevunderlag för grundskolan i Karlskrona
Läsår

Antal elever i
Antal elever i
kommunen år 6-9
friskola år 6-9*
2011/12
2632
847
2012/13
2686
994
2013/14
2718
991
2014/15
2801
1042
2015/16
2893
1085
2016/17
2992
1085
2017/18
3175
1085
2018/19
3258
1085
* I siffrorna ingår elevantalet från Mikael Elias Grundskola

Antal elever i
friskola (%)*
32,2 %
35,3 %
36,5 %
37,2 %
37,5 %
36,3 %
34,2 %
33,2 %

Friskolor med grundskola för åren 6-9 bedrivs av fem olika huvudmän i Karlskrona
kommun. De kommunala grundskolor som har elever i de högre åren är åtta stycken
(se bilaga 1 karta).
Kommunala och fristående skolor med elever i åren 6-9 (läsåret 11/12)
I centrala Karlskrona finns Galärens friskola som har 275 elever, samt den
kommunala Wämöskolan med 295 elever. I omedelbar närhet till Wämöskolan
ligger Musikugglans friskola med 140 elever. På något större avstånd finns
Sunnadalskolan med 158 elever och i Lyckeby som ligger ännu lite längre från
stadskärnan finns flera skolor. De är den kommunala Vedebyskolan med 344
elever, Svettpärlans friskola med 101 elev samt friskolan Karlskrona
Montessoriskola med 89 elever. I Rosenholmsområdet väster om centrala
Karlskrona finns Rosenholm Sport Collage som är en kommunal skola med 165
elever samt två friskolor; Piggelinen och Galären med
85 respektive 150 elever. I Nättraby som gränsar till Rosenholm finns en kommunal
skola med 213 elever. Sturköskolan och Jändelskolan är båda kommunala skolor
som ligger i östra delen av Karlskronas ytterområde. Där finns 60 respektive 307
elever. I norra delen av kommunen finns kommunala Rödebyskolan med 361 elever
från Rödeby med omnejd.
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Andel elever i kommunal respektive fristående grundskola
Skolverkets statistik visar att Karlskrona har en större andel elever i fristående
grundskolor än andra jämförbara kommuner Genomsnittssiffran avseende
grundskolan för gruppen större städer, vilken Karlskrona tillhör, är enligt statistik
från september 2010 11,8 % och för Karlskrona 21 %.
Hösten 2011 går 32 % av Karlskronas 6-9-elever i en fristående skola. Den siffran
ökar till 35 % 2012/13, om Mikael Elias Grundskola etableras i kommunen.
Kommande år ökar andelen elever i fristående skolor ytterligare för att läsåret
2015/16 vara 37,5 %. Härefter sjunker siffrorna något.
Utifrån de prognoser vi har idag kommer siffran att ligga på 33 % läsåret 2018/19.
Mot bakgrund av ovan beskrivning framgår att en stor del av Karlskronas
grundskola organiseras utanför den kommunala styrningen. Fler än tre av tio elever
i åren 6-9 kan komma att få sin skolgång i en fristående skola. Kommunen har det
yttersta ansvaret för elevernas utbildning, varför eventuella förändringar måste
genomföras så att närhetsprincipen och valfriheten kvarstår för elever i alla
kommundelar. Med detta menas att valfrihet för vissa elever inte får inskränka
andra elevers frihet att gå i en skola nära hemmet.
Utbyggnadstakt

Karlskrona kommuns framtida behov av skolenheter är i dagsläget inte preciserat,
men den kraftiga utbyggnaden av friskolor gör att det inte finns underlag för fler
skolor inom överskådlig framtid. Om utbyggnad och tillflyttning till Karlskrona
kommun utvecklas mer än idag kan fler skolor behövas, men detta kan inte utläsas
av tillgängliga prognoser.
Långtgående diskussioner har förts om reducering av skolenheter inom kommunen.
För att kunna vidmakthålla en god och likvärdig skolverksamhet i hela kommunen
har inte reduceringar kunnat genomföras i den omfattning som krävs. Detta ger
betydande ekonomiska konsekvenser som påverkar all verksamhet inom barn- och
ungdomsnämndens ansvarsområde. Kommunen har idag problem med bärigheten
för de två kommunala 6-9-skolor som finns i centrala Karlskrona. Elevunderlaget
till dessa har minskat dels pga. friskoleetableringar dels pga. minskat elevunderlag.
En konsekvens av att ytterligare en friskola startar i Karlskrona befaras bli att
elevunderlaget inte ger en effektiv bärighet för någon eller några enheter beroende
på varifrån eleverna på Mikael Elias Grundskola kommer att hämtas.
Valfrihet

Friskolorna i kommunen är huvudsakligen etablerade i eller i närheten av centrala
Karlskrona. Det är av yttersta vikt att valfrihet och tillgänglighet erbjuds alla elever
i Karlskrona. Valfrihet för vissa elever får inte inskränka andra elevers frihet att gå i
en skola nära hemmet.
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Profilering

Den 6-9 skola som Nordens teknikerinstitut AB ansöker om att starta ska ha
inriktningen matematik, vilket är ett område som kommunens förskolor, skolor och
fritidshem redan uppmärksammar och arbetar med på olika sätt. Etablering av
Mikael Elias Grundskola tillför inte något som inte redan finns i utbildningsutbudet i
Karlskronas skolor.

De skolor för elever i åren 6-9 som finns i och i omedelbar närhet till centrala
Karlskrona är Galärens friskola, den kommunala Wämöskolan samt Musikugglans
friskola som ligger ”vägg i vägg” med Wämöskolan. Galären har inriktningen
Kultur och Musik och Musikugglans profil är Musik, Drama och Miljö.
Wämöskolan har under ett antal år gjort stora satsningar inom
matematikundervisningen och samarbetar med såväl de lägre åren i grundskolan
som med gymnasiet och Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Karlskrona är en av
sex kommuner i landet som utsetts till att ha en gymnasieutbildning med
matematikprofil, och den kommunala grundskolan är angelägen om att fortsätta
samarbetet med gymnasiet och med BTH.
Matematikutveckling i kommunal verksamhet
Ett 60-tal matteambassadörer finns redan i våra förskolor och skolor som på olika
sätt ger inspiration till kollegorna. Många förskolor/skolor arbetar aktivt och
strategiskt med matematikutveckling för både yngre och äldre barn/elever. Det
finns matematiknätverk i flera områden, som utvecklar arbetet med matematiken på
förskolorna/skolorna. Sedan hösten 2010 finns ett ”centralt” nätverk, där
förskolepedagoger från områden, som ännu inte bildat egna nätverk deltar.
För att sprida tanken med nätverk, samt inspirera varandra hålls Mattecaféer, där
personalen delar med sig av hur man arbetar rent konkret med att utveckla barnens
grundläggande förståelse för matematiska principer samt hur man lägger upp
arbetet i ett nätverk.
Vi fortsätter med projektet Matteskatten, ett laborativt och elevaktivt material
bestående av sex olika lådor med innehåll som utgår från fasetterna i Skolverkets
diagnosmaterial Diamant. Det innebär att vi på ett konkret och laborativt sätt kan
arbeta med målen i kursplanen. Skolorna har minst en uppsättning av dessa sex
lådor, som ger ett lyft för matematiken på flera skolor både för elever och för lärare.
För att få en bättre översikt av det material de nu fått har många skolor inrättat
matematikverkstäder, både större och mindre.
Arbetet framöver innebär ett fortsätt stöd till lärarna i kommunens skolor när det
gäller användandet av praktisk matematik, för att höja nivån på undervisningen och
i förlängningen resultera i att fler elever når målen i åk 9.
Etablering av Mikael Elias Grundskola tillför inte något som inte redan finns i
utbildningsutbudet i Karlskronas skolor, eller i det område friskolan ska vara
belägen.
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Även om vi inte vet varifrån friskolan kommer att rekrytera sina elever så är det
sannolikt att en del av de 200 eleverna skolan ska omfatta väljer bort Wämöskolan. Vi
ser med stor oro på hur en nyetablering av en friskola, med samma inriktning som
Wämöskolan, kan förorsaka elevtapp som ytterligare påverkar skolans bärighet på ett
negativt sätt. Vi kommer då i ett läge som gör att beslut om avveckling av Wämöskolan
kan aktualiseras.
Förslag till yttrande
Mot bakgrund av de ekonomiska konsekvenser som redovisas och av att etablering av
Mikael Elias Grundskola inte tillför något nytt i utbildningsutbudet föreslås att barnoch ungdomsnämnden avstyrker att Skolinspektionen beviljar inkommen ansökan.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

till Skolinspektionen lämna yttrande om att inte godkänna Mikael Elias
Grundskola som en fristående skola i Karlskrona kommun.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________

27 april 2011

A Eklund
Rektorer
Akten
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BUN.2011.226.043

§ 68
Utfall av BSB-tillägg inför hösten 2011
108 ansökningar har behandlats varav det beviljas tilläggspeng för 59 individer.
Varje beviljad ansökan ges medel för den tid barnet vistas i verksamheten
motsvarande snittlön för assistent.
Nedanstående sammanställning visar således utfallet av årsarbetartjänster per
skolområde samt för samtliga fristående verksamheter.
Trossö
Lyckeby
Rödeby
Jämjö
Västra

7,95
5,05
4,55
5,85
7,80
3,60
Fristående 5,60 + 10 000 kronor
41,15
Snittlön för assistenttjänst beräknas till 29 500 inkl PO.
41,15 tjänster för september till och med december ger en kostnad på
4 855 700 kr, samt utrustning 10 000 kronor.
Budgeten för innevarande år är 6 mkr, där BSB tillägg för vårterminen överskred
budget med 38 400 kr.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ta i anspråk 4 904 100 kronor av barn- och ungdomsnämndens reserv.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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BUN.2011.42.106

§ 69
Svar till Skolinspektionen
Ärendet flyttas till barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 1 juni 2011.
_______________
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§ 70
Attitydundersökning i förskolan 2011
Ärendet flyttas till barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 1 juni 2011.
_______________
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BUN.2011.26.002

§ 71
Delegationsärenden
Dnr

Ärendemening
Protokoll från
centrala samv.gr

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret

BUN
2010.512.022

Vikariat kortare
än 1 månad
Tf förvaltningschef

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.27.002

Utse attestanvarig/ersättare Barn- och ungdomskontoret
samt attestbelopp
Anja Eklund
Trossö/Wämö

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/
ersättare samt attestbelopp
Lyckeby

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN
2011.69.214

Yttrande i planärende
Skavkulla 1:2 m fl

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN1
2011.56.609

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

Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN1
2011.57.609

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

Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN1
2011.58.609

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

Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN1
2011.60.609

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

Trossö skolområde
Bertil Karlsson
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Dnr

Ärendemening

BUN1
2011.62S.609

Beslut om
anpassad studiegång

BUN2
2010.172.606

Beslut om
anpassad studiegång

BUN2
2011.135.606

Beslut om
anpassad studiegång

BUN3
2010.384.606

Beslut om
anpassad studiegång

BUN3
2011.64.606

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

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN3
2011.86.606

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

Lyckeby skolområde
Asta Abrahamsson

BUN3
2011.93.606

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN3
2011.94.606

Beslut om
anpassad
studiegång
Beslut om
anpassad studiegång

BUN4
2010.209S.609

Beslut om
anpassad studiegång

Jämjö skolområde
Lena Sandgren/Swartz

BUN4
2011.59.609

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

Jämjö skolområde
Lena Sandgren/Swartz

BUN5
2010.30.606

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

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

19

Skolområde/avdelning och
delegat
Trossö skolområde
Gunilla Ekelöf
Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander
Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander
Lyckeby skolområde
Ulla Winza

Lyckeby skolområde
Ulla Winza
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
delegat

BUN6
2011.42.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.45.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.46.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.47.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.48.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.49.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.50.282

Korttidsuthyrning av
lokaler enligt
riktlinjer till klassföräldrer

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.51.282

Korttidsuthyrning av
lokaler enligt riktlinjer till
Nättraby GoIF

Västra skolområdet
Nättraby
Marina Eriksson

BUN6
2011.54.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Johan Johnsson
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
delegat

BUN9
2011.15S.606

Prövning om en elev ska
tas emot i särskolan och
beslut om grundsärskola eller
träningsskola

Stöd och utveckling
Tomas Hall

BUN9
2011.31S.606

Beslut om att elev i
särskolan ska gå i
grundsärskolan eller
träningsskolan

Stöd och utveckling
Tomas Hall

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

Till barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 1 juni föreslås att bjuda in
kommunjurist Maria Thuresson för att få svar på frågor kring delegationsbesluten.
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§ 72
Meddelanden
Kommunstyrelsens AU

BUN.2011.77.026
§ 49
Information om jämställdhet inom förskola och
grundskola

Kommunstyrelsens AU

BUN.2009.290.042
§ 55
Bokslutsberedningen 2010

Kommunstyrelsen

BUN.2011.52.287
§ 82
Projekterings- och investeringstillstånd för
Spandelstorpskolans utbyggnad

Kommunstyrelsen

BUN.2011.210.004
§ 83
Arkivinspektionsrapport för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

BUN.2011.94.102
§ 18
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

BUN.2010.517.042
§ 27
Justering av budgetramar – Budget 2011 och
planer 2012-2013

Kommunfullmäktige

BUN.2011.95.534
§ 28
IT Infrastrukturprogram

Kommunfullmäktige

BUN.2011.93.004
§ 29
Balansförteckning över obesvarade motioner
och medborgarförslag den 1 februari 2011
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Kommunledningsförvaltningen

Karlskrona kommun i siffror
Folkmängd 2010-12-31

Kammarrätten i Jönköping

BUN.2010.88.043
Protokoll – fråga om prövningstillstånd
i mål 140-11

Kammarrätten i Jönköping

BUN.2010.89.043
Protokoll – fråga om prövningstillstånd i mål 73-11

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2010.324S.609
Dom – Laglighetsprövning enligt kommunallagen
i mål 4293-10

Skolverket

BUN.2010.336.047
Statsbidrag för maxtaxa i förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg

Skolverket

BUN.2011.28.609
Meddelande om beslut
Fördelning av bidrag för utvecklings-insatser i
matematik

Arbetsmiljöverket

BUN.2011.56.607
Elsäkerhet i skolan - Tillsynsmeddelande

Kommunal

BUN.2011.86.619
Undersökning – ”Alla andra hämtar tidigare”

Föräldrar till barn på
Lyckåskolan

BUN.2009.51.617
Brev till Karlskronas skolpolitiker med
anledning av särskoleutredningen

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen tas
till protokollet.
__________
I IT-infrastrukturprogrammet saknas redovisning hur man tänkt sig utbyggnad av
infrastrukturen så att förskolor och skolor som ligger utanför tätbebyggt område ska
kunna nyttja tekniken. Ordförande kommer att lämna in en skrivelse för att påtala
likvärdiga villkor för hela kommunen.
Önskemål finns att kunna ta del av meddelandena på annat sätt.
Nämndsekreterare Eva Karlsson undersöker detta till nästa sammanträde.
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§ 73
Kurser och konferenser
Akustik - Yvet Martin, är utbildad i Miljöteknik med inriktning på Akustik. Hennes
arbete handlar mycket om taluppfattbarhet och klangbehandling i olika lokaler där
dämpning av bullernivåer ingår som en av de viktigaste faktorerna.
Föreläsningen är den 25 maj kl. 13.00.15.00 på Gullberna KKC.
Anmälan till Lena Lund. Föreläsningen är kostnadsfri.
_____________
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§ 74
Övrigt
Sunnadalskolans elfte föreställning – Ubåt på grund
Inbjudan till Sunnadalskolans premiärföreställning – Ubåt på grund – den 23 maj
2011 kl. 13.00 i Sparresalen.
_____________

1 juni 2011

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 1 juni 2011
§ 75 Aktuell information
- Lägesrapport tidplan, ekonomi mm nya enheter
- Attitydundersökning förskola 2011
- En till en-projektet - nuläge
- Läraravtalet, bilaga 6
- Redovisning inkomna synpunkter i klagomålshanteringen
§ 76 Delårsbokslut april 2011 med personalnyckeltal
§ 77 Revidering av delegationsordningen för barn- och ungdomsnämnden
§ 78 Svar till Skolinspektionen
§ 79 Undervisningslyftet
§ 80 Utbyggnad av Spandelstorpskolan
§ 81 Renovering av Holmsjö skola
§ 82 Hyresförändring Tullskolan
§ 83 Delegationsärenden
§ 84 Meddelanden
§ 85 Kurser och konferenser
§ 86 Övrigt
- Presentation ny förvaltningschef

1

1 juni 2011

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 1 juni 2011 kl 08.30 – 15.40

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Roland Andréasson (S) t o m beslutsammanträdet § 76 kl. 15.25
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Eva Ottosson (M)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare

t o m föredragningen kl. 14.00
Emina Cejvan (M)
Eva Franksson Colliander (C) fr o m beslutssammanträdet kl. 14.00
Magnus Johansson (M)
Christopher Larsson (SD)
Eva-Britt Dahlström (S) fr o m beslutssammanträdet § 77 kl 15.25

Ersättare
Eva-Britt Dahlström (S) t o m beslutssammanträdet § 76 kl. 15.25
Richard Lundqvist (S)
Shirin Sahebjamee (S)
Eva Henningsson (S)
Eva Franksson Colliander (C) t o m föredragningen kl. 14.00
Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Mats Dahl, verksamhetschef grundskola/fritidshem
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Ewa Bellwalius, controller
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Övriga

Maria Turesson, kommunjurist

§ 83

Sammanträdet ajourneras: kl. 12.00-14.15 för lunch, gruppmöte samt AU-sammanträde
kl. 14.45-15.00
kl. 15.25-15.35

2

1 juni 2011

Utses att justera Emma Stjernlöf (M)
Justeringens tid och plats Barn- och ungdomsnämndens kansli tisdagen den 7 juni 2011

Justerade paragrafer §§ 75-86
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 1 juni 2011 är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 7 juni 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare
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§ 75
Aktuell information
1. Lägesrapport tidplan, ekonomi mm nya enheter
Vedebyskolan
Renoveringen går enligt tidplan. Skolgården är klar och nya cafeterian är på
plats.
Nättrabyskolan
Tekniska förvaltningen har fått ett uppdrag att göra en förstudie på ytterligare
en tomt för ny skolenhet i Nättraby.
Tullskolan, Spandelstorpskolan samt Holmsjö kommer som separata ärenden i
dagordningen.
Informationen tas till protokollet.
_____________

1 juni 2011
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§ 75 forts
Aktuell information
2. Attitydundersökning förskola 2011
Kvalitetssamordnare Anita Ottosson redovisar attitydundersökningen för
förskolan som gjordes under våren 2011.
Den sammanlagda svarsfrekvensen var 42,5%. Den låga svarsfrekvensen kan
delvis bero på tekniska problem.
Undersökningen bestod av 29 påståenden och svarsalternativ mellan 1-6 där
6 var högsta betyget.
Påståendena berörde: Trygghet, Normer och värden, Barns inflytande,
Utveckling och lärande samt Förskola och hem.
I resultatet finns inga stora skillnader jämfört med tidigare undersökning.
Det är färre som värderat med sämsta värdet.
Till nästa attitydundersökning kommer förvaltningen att arbeta med bland
annat att höja svarsfrekvensen ytterligare, förankra i likabehandlingsplanerna
och hitta forum för samråd med föräldrarna.
Redovisning av ovanstående kommer att göras på barn- och
ungdomsnämndens sammanträde i december 2011.
Informationen tas till protokollet.
___________

1 juni 2011
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§ 75 forts
Aktuell information
3. En till en-projektet – nuläge
Verksamhetschef för skola och fritidshem Mats Dahl informerar om nuläget.
Projektet är ett samarbete med utbildningsnämnden. Mats redovisar tidplan,
kostnader, kalkyl för barn- och ungdomsnämnden samt för utbildningsnämnden. En elevprognos fram till och med år 2016 redovisas också.
Ärendet återkommer under hösten till barn- och ungdomsnämnden.
Projektet ska arbetas in i internbudget för 2012.
Informationen tas till protokollet.
___________

1 juni 2011

§ 75 forts
Aktuell information
4. Läraravtalet, bilaga 6
Verksamhetschef för skola och fritidshem Mats Dahl och personalspecialist
Lena Dehlin informerar om lärarnas avtal bilaga M om ferieanställning och
bilaga 6, lokala avtal. Dessa bilagor ingår i HÖK-avtalet som reglerar
arbetstiden.
Informationen tas till protokollet.
___________
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BUN.2011.7.004

§ 75 forts
Aktuell information
5. Redovisning inkomna synpunkter i klagomålshanteringen
Redovisning av synpunkter inkomna till kommunens klagomålshantering ska
redovisas i barn- och ungdomsnämnden i maj och oktober.
Sedan förra redovisningen har det inkommit 5 synpunkter.
Anja Eklund redovisar inkomna ärenden.
Informationen tas till protokollet.
___________

1 juni 2011

Kommunstyrelsen
Staben
Rektorer
Intendenter
Akten
§ 76
Delårsbokslut april 2011 med personalnyckeltal
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BUN.2010.508.041

Barn- och ungdomsförvaltningen avlämnar härmed följande delårsrapport per den
30 april 2011.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 957,0 mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per den 30 april 2011 uppgår till
334,3 mnkr, att jämföra med budgeterat utfall 331,2 mnkr, en avvikelse med
– 3,1 mnkr.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2011-12-31 beräknas totalt till – 6,5 mnkr. Många av
enheterna har ekonomiska svårigheter. Detta har framkommit i de rapporter som
inkommit i samband med delårsbokslutet. Nedanstående tabell visar de avvikelser
som finns per den 30 april 2011.
Budget
Utfall
Avvikelse
jan-april
jan-april
jan-april
Område
Förvaltningskontoret
315,8
315,9
-0,1
Trossö skolområde
2,7
4,0
-1,2
Västra skolområde
3,4
1,7
1,7
Lyckeby skolområde
4,2
4,0
0,2
Rödeby skolområde
2,2
4,7
-2,4
Jämjö skolområde
2,7
4,1
-1,4
Särskola övergripande
0,1
0,0
0,1
SUMMA
331,2
334,3
-3,1
Kommentarer till avvikelse
Skolområdenas avvikelser
Det finns alltför många skolor där klasstorlekarna understiger 20 elever. Det finns
ingen ekonomisk möjlighet att klara detta idag. Inför budgetarbetet 2011 fanns inte
utrymme att behålla stödet till landsbygdsskolorna på samma nivå som 2010, vilket
fick till effekt att det reducerades med 3,8 mkr. Detta gör att förvaltningen idag
upplever att dessa skolor har problem att klara sig inom tilldelad ram. Generellt har
små skolor som inte får fulltaliga klasser stora problem med att få balans i
budgeten.
Rödeby skolområde har i ytterområdenas skolor årskurser F-6 som innebär
svårigheter att uppnå en effektiv skolorganisation. Detta ger ekonomiska
bekymmer.

1 juni 2011

10

forts § 76
Det finns enheter som fått betydligt högre måltidskostnader. I flera fall är det skolor
där verksamheten haft ett tillagningskök med försäljning till andra enheter. I de fall
enheten även drabbats av minskade intäkter på grund av elevminskningar blir det
problem på kort sikt med att anpassa organisationen och underskott uppstår.
Det finns även några förskoleenheter som upplever ekonomiska bekymmer.
Framförallt är det de enheter som inte längre får samma påfyllning av placerade
barn när en förskjutning av efterfrågan sker. Förvaltningen ser tydligt att efterfrågan
centralt ökar medan den minskar i ytterområdena.
Förvaltningskontorets avvikelser
Prognos elevvolymer i F-9 (exkl särskolan) 2011
Prognosen utgår från de skolval som gjorts i februari och de intagningar som
därefter gjorts. Förändringar fram till skolstart kan fortfarande komma att ske. När
det gäller grundskolan ser det idag ut som att volymerna stämmer överens med
budgeterade volymer och därmed kommer kostnaden att hamna på den nivå som
budgeterats med.
Barn- och ungdomsförvaltningen har för nyanlända budgeterat 3,5 mnkr för 2011.
Utifrån antalet nyanlända januari-april kommer det att bli ett överskott med 1,4
mnkr för 2011.
Prognos volymer fritidshem 2011
När det gäller fritidshemmen ser det idag ut som att volymerna stämmer överens
med budgeterade volymer och därmed kommer kostnaden att hamna på den nivå
som budgeterats med.
Prognos volymer förskola och pedagogisk omsorg 2011
Budgeten bygger på ett antal antagande och förvaltningen kan idag se att
nyttjandegraden har ökat jämfört med den budgeterade nivån. Förvaltningen
märker även av att det sker en inflyttning till kommunen. Förvaltningen har ännu
ingen ny befolkningsprognos att referera till men bedömningen idag är att det
budgeterats med 20 helårsplatser för lite för befintlig förskola. Detta innebär en
utökad kostnad med 1,5 mnkr.
Förvaltningen ser en minskad efterfrågan på förskoleplatser i kommunens
ytterområden. Då dessa förskolor blir mindre och mindre innebär det att det blir
allt svårare att klara öppettiderna med befintlig bemanning.
Reserv
Barn- och ungdomsförvaltningen hade vid årets början en reserv på 6,6 mnkr.
Barn- och ungdomsnämnden har under årets första månader beslutat om en
förändring av budgeten till potten för Barn med särskilda behov med 4,9 mnkr och
148,5 tkr till utökat lokalbehov Rosenholmsskolan. Dessutom har nämnden fått en
minskad ram med 177 tkr med anledning av beslutet om klimatsmart
administration. Detta innebär att det återstår 1,4 mnkr för volymökningar.
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Förslag till åtgärder med anledning av befarat underskott
Som ett inriktningsbeslut föreslås följande åtgärder för att komma i balans.
Åtgärderna är av ekonomisk karaktär men förvaltningen ser även att flera av
åtgärderna kan bidra till positiv kvalitetsutveckling, t ex bättre tillgång till
lärarkompetens och ökad lärartäthet.
Åtgärd

Konsekvens/riskanalys

Ianspråkta reserven

Inga reserver kommer att kvarstå till oförutsedda
händelser under resterande del av året.

+ 1,4 mnkr

I samband med budgetarbetet bedömdes med lägre
volymer för förskoleverksamheten än vad behoven
visar idag. Bedömning är att här finns en volymökning
motsvarande 20 helårsplatser.

-1,5 mnkr

Antalet nyanlända har minskat, beräknas ge ett
överskott med 1,4 mnkr. Detta förutsätter att ingen
specifik tillströmning kommer hösten 2011.

+1,4 mnkr

Det finns forskning som påvisar att det tar i genomsnitt
4-8 år innan en nyanländ elev är introducerad och inte
räknas som nyanländ längre. Inför budget 2012
planeras en genomlysning att göras kring detta. I
avvaktan föreslås att en förstärkning görs av bidraget
för nyanlända med 10 000 kr under 2011. Nytt bidrag
2011 blir då 40 000 kr/elev/år.

-0,8 mnkr

Det finns en minskad efterfrågan på förskoleplatser i
kommunens ytterområden. Då dessa förskolor blir
mindre och mindre innebär det att det blir allt svårare
att klara öppettiderna med befintlig bemanning.
Förvaltningen ser att vid en stängning av förskolor i
ytterområdena, finns det möjlighet att inrymma dessa
barn i andra befintliga närliggande förskolor.

+ 1,0 mnkr

Det finns enheter som fått betydligt högre
måltidskostnader. I flera fall är det skolor där
verksamheten haft ett tillagningskök med försäljning
till andra enheter. I de fall enheten även drabbats av
minskade intäkter på grund av elevminskningar blir det
problem på kort sikt med att anpassa organisationen.

-1,0 mnkr

Ökade volymer förskola

Nyanlända

Förstärkning nyanlända

Stängning av små
förskolor

Kompensation fördyrade
måltidskostnader

Ekonomisk
effekt
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Effektivisera klasser

Det finns alltför många skolor där klasstorlekarna
understiger 20 elever. Det finns ingen ekonomisk
möjlighet att klara detta idag. Skolorna måste
effektivisera sig genom att jobba med åldersintegrerade
klasser. En hopslagning av befintliga klasser måste ske
från höstterminen. På detta sätt beräknas en besparing
kunna göras av antalet pedagoger.
Små skolor klarar inte av att genomföra undervisning
F-5 eller F-6 med givna resurser. Flertalet av dessa
enheter redovisar underskott. För att klara av att få
budget i balans måste verksamheterna organiseras om.
Det som föreslås är att i likhet med Verkö-Lyckeby
skapa ekonomiskt bäriga skolenheter där verksamheten
sammanförs med en större skola både ledningsmässigt
och personalmässigt och ekonomiskt.
Genom att organisera dessa skolor tillsammans med en
större skola och ha gemensam ledning och
lärarorganisation kommer båda enheterna att få bättre
förutsättningar att klara sina åtaganden. Detta inbär
också att fritidshemmen följer samma organisation och
att öppningar och stängningar samordnas med
närliggande förskola. F-2 finns kvar på den mindre
skolan och 3-5 organiseras tillsammans med den större
skolan.

+4,0 mnkr

Enhetlighet kring 6-9
skolor

Rödeby skolområdes årskurs 6 elever inrymmes i
skolområdets högstadieskola, Rödebyskolan.

+ 1,0 mnkr

Inköpsstopp

Samtliga enheter ska vidta åtgärder för att uppnå ett
nollresultat vid årets slut.

+ 1,0 mnkr

Investeringsredovisning
Av årets totala investeringsbudget på 7,9 mnkr inkl 1,3 mnkr från 2010 har hittills
förbrukats 0,4 mnkr. Men bedömningen idag är att hela investeringsanslaget
kommer att ha förbrukats vid årets slut.

1 juni 2011

13

forts § 76
Måluppfyllelserapportering
I budgeten för 2011 finns följande verksamhetsmål för barn- och
ungdomsnämndens verksamhet:
Mål
Status
Alla barn i kön till förskolan ska ha
fått en plats
sig tilldelad senast fyra månader
från ansökningsdatum.
Andel elever i årskurs 9 som är
behöriga till fortsatta studier på
gymnasiet ska öka årligen.
Långsiktiga målet ska vara 100 %.

Detta mål har
förvaltningen klarat
t o m april 2011

Redovisas i samband med
tertialbokslutet i augusti

Antalet förskolor/skolor med Grön
Redovisas i årsbokslutet
Flagg ska öka.
Andelen trygga elever ska öka i de Genomförs
attitydundersökningar som
i maj - redovisas i samband
genomförs.
med tertialbokslutet i
Personaluppföljning
Personalspecialist Lena Dehlin informerar om personalnyckeltalen. Den stora
förändringen från föregående redovisning är att timavlönad personal har ökat med
23 personer. Lena förklarar att det finns flera faktorer som gjort att antalet har ökat.

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att ianspråkta återstående reserv, 1,4 mnkr
2. att budgeten för förskoleplatser utökas med motsvarande 20 helårsplatser, 1,5
mnkr
3. att av överskottet om 1,4 mnkr som budgeten för Nyanlända beräknas ge,
omdisponeras 0,8 mnkr till att höja bidraget 2011 med 10 000 kr/elev/år.
Bidraget uppgår då för 2011 till 40 000 kr/elev/år
4. att stänga en eller flera förskolor där en minskad efterfrågan finns
5. att kompensera med 1,0 mnkr för fördyrade måltidskostnader på de enheter som
dels tidigare varit tillagningskök med försäljningsintäkter, dels har fått
minskade intäkter på grund av minskade elevvolymer
6. att en optimering av klasstorlekar i framtida och redan befintliga klasser
genomförs
7. att Rödeby skolområde åter igen aktualiserar frågan kring årskurs 6 eleverna
8. att samtliga enheter vidtar åtgärder för att uppnå ett nollresultat vid årets slut
9. att delårsrapport per den 30 april 2011 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen
Protokollet från samverkansgruppens extra sammanträde den 30 maj delas ut.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på att-sats 1, att ianspråkta återstående reserv,
1,4 mnkr, bifall mot avslag och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller
att-sats 1.
Ordförande ställer proposition på att-sats 2, att budgeten för förskoleplatser utökas
med motsvarande 20 helårsplatser, 1,5 mnkr, bifall mot avslag och finner att barnoch ungdomsnämnden avslår att-sats 2.
Ordförande ställer proposition på att-sats 3, att av överskottet om 1,4 mnkr som
budgeten för Nyanlända beräknas ge, omdisponeras 0,8 mnkr till att höja bidraget
2011 med 10 000 kr/elev/år. Bidraget uppgår då för 2011 till 40 000 kr/elev/år,
bifall mot avslag och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår att-sats 3.
Ordförande ställer proposition på att-sats 4, att stänga en eller flera förskolor där
en minskad efterfrågan finns, och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller
att-sats 4.
Eva Franksson Colliander (C) förtydligar att förvaltningen ska ha ett kommunövergripande synsätt där man inte skiljer på land och stad.
Ordförande ställer proposition på att-sats 5, att kompensera med 1,0 mnkr för
fördyrade måltidskostnader på de enheter som dels tidigare varit tillagningskök med
försäljningsintäkter, dels har fått minskade intäkter på grund av minskade
elevvolymer, bifall mot avslag och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår
att-sats 5.
Nicklas Platow (M) yrkar på återremiss på att-sats 6, en optimering av klasstorlekar
i framtida och redan befintliga klasser genomförs, och vill att förvaltningen
återkommer med konkreta förslag på vilka som kommer att beröras.
Ordförande ställer proposition på om att-sats 6 ska beslutas idag eller återremitteras
och finner att att-sats 6 ska återremitteras.
Pernilla Persson (C) förtydligar att nämndens ledamöter önskar få ytterligare
elevunderlag och elevprognoser för att kunna se förhållandena till hur skolan är
dimensionerad idag.
Ordförande ställer proposition på att-sats 7, att Rödeby skolområde åter igen
aktualiserar frågan kring årskurs 6 eleverna, bifall mot avslag och finner att barnoch ungdomsnämnden bifaller att-sats 7.
Barn- och ungdomsnämnden betonar att detta beslut ska genomföras med
förankring hos berörda föräldrar.
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Ordförande ställer proposition på att-sats 8, att samtliga enheter vidtar åtgärder för
att uppnå ett nollresultat vid årets slut, bifall mot avslag och finner att barn- och
ungdomsnämnden bifaller att-sats 8.
Ordförande ställer proposition på att-sats 9, att delårsrapport per den 30 april 2011
godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen, bifall mot avslag och finner att
barn- och ungdomsnämnden bifaller att-sats 9.
Patrik Hansson (S) lämnar tilläggsyrkande, bilaga 1:
”Den socialdemokratiska gruppen har tagit del av ovanstående ärende. Vår
gemensamma uppfattning är att nämnden vid sitt sammanträde den 1 juni skulle
tagit ställning till förvaltningens 9 attsatser. Nämnden har ett tydlig ansvar att vidta
åtgärder för att undanröja det prognostiserade underskottet. Vi anser att det inte
finns utrymme för att fördröja beslut i ärendet.”
”Socialdemokratiska gruppen föreslår
att barn- och ungdomsnämnden senast den 17 juni 2011, vid ett extra
nämndsammanträde tar ställning till konkreta sparförslag motsvarande det
prognostiserade underskottet
att förvaltningsledningen får i uppdrag att skriva fram de konkretiserade
sparförslagen samt
att omedelbart underrätta kommunstyrelsen om ovanstående.”
Åsa Gyberg Karlsson yrkar bifall till Patrik Hanssons tilläggsyrkande.

Ajournering
Barn- och ungdomsnämnden ajournerar sig 15 minuter.
Sammanträdet återupptas.
Propositionsordning
Ordförande ställer enligt Patrik Hansson (S) proposition på samtliga tre att-satser på
en gång, bifall mot avslag, på Patrik Hanssons tilläggsyrkande och finner att
nämnden avslår tilläggsyrkandet.
Votering
Votering begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som stödjer Patrik Hanssons tilläggsyrkande röstar ja. Den som stödjer avslag
röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson
(S), Helene Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt
Christopher Larsson (SD).
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Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Emma Stjernlöf
(M), Eva Ottosson (M), Pernilla Persson (C), Thomas Brindfalk Knutsson (KD),
Magnus Johansson (M) samt Eva Franksson Colliander (C).
Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutat avslå
Patrik Hanssons tilläggsyrkande.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att ianspråkta återstående reserv, 1,4 mnkr
2. att stänga en eller flera förskolor där en minskad efterfrågan finns
3. att återremitteras att-satsen, en optimering av klasstorlekar i framtida och redan
befintliga klasser genomförs.
4. att Rödeby skolområde åter igen aktualiserar frågan kring årskurs 6 eleverna
5. att samtliga enheter vidtar åtgärder för att uppnå ett nollresultat vid årets slut
6. att delårsrapport per den 30 april 2011 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S) reserverar sig mot beslutet, bilaga 2.
______________
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BUN.2010.151.002

§ 77
Revidering av delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden
Nuvarande delegationsordning har gällt från och med den 1 maj 2010.
En ny skollag (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010. Den ska tillämpas på
utbildning och annan verksamhet from 1 juli 2011 med några få undantag utifrån
lag (2010:801) om införande av skollagen. Detta kräver att delegationsordningen
ses över och anpassas.
I förslaget till delegationsordning finns enbart beslut som delegeras och som
därmed ska anmälas till nämnden.

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att anta föreslagen delegationsordning som sin egen att gälla från och med
den 1 juli 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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BUN.2011.

§ 78
Svar till Skolinspektionen
Förvaltningen har tagit del av Skolinspektionens bedömningar och motiveringar
efter den tillsyn som genomförts i kommunen hösten 2010. De brister och
förbättringsområden som behandlas är angelägna utvecklingsområden, på både
förvaltnings- och enhetsnivå.
Förbättringsarbeten med syftet att ytterligare anpassa undervisningen till de barn
och elever som finns i verksamheten och på det sättet höja måluppfyllelsen planeras
starta under 2011 och 2012.

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna redovisning av genomförda och planerade åtgärder utifrån
Skolinspektionens beslut efter inspektion av utbildningsverksamheter i
Karlskrona kommun 2010.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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§ 79
Undervisningslyftet
Forskningsresultat visar på att den mest avgörande faktorn för att elevernas
skolresultat är undervisningen. Att eleverna lyckas i skolan är också en enskilt
viktig faktor för elevernas hälsa och fortsatta framgång.
Utvecklingen inom grundskolan har i hela landet gått mot en treämnesskola med
fokus på att nå målen i svenska, engelska och matematik och därmed behörighet till
gymnasieutbildning (enligt tidigare behörighetskrav).
Andelen elever i våra skolor som nått målen i alla ämnen när de lämnar grundskolan
har de senaste tolv åren varierat mellan 70 och 77%. Konstateras ska dock att det
finns stora variationer mellan våra skolor och att det under denna tolvårsperiod
också finns skolor som nått över riksgenomsnittet. Att detta är ett
utvecklingsområde konstaterades också av Skolinspektionen i sin tillsyn 2010:
”Kommunen ger inte alla grundskoleelever möjlighet att nå lägst mål att uppnå i alla
ämnen”.
I sin lägesbedömning 2010 lyfter Skolverket fram flera utvecklingstendenser som
också märks i våra skolor. Resultatskillnaderna mellan olika elevgrupper utifrån
kön, social bakgrund och etnicitet har ökat men också skillnaden mellan skolor.
Skolans uppdrag är att utveckla eleverna socialt och kunskapsmässigt.
Grunduppdraget är med andra ord oförändrat – att ge individen kunskaper och
färdigheter, få individen att tänka själv och lösa problem samt att kunna samarbeta.
Uppdraget gäller oavsett elevers bakgrund och socioekonomiska förutsättningar
vilket gör undervisningen till ett kompensatoriskt uppdrag. Den undervisning som
genomförs förväntas därför vara anpassad till alla elever.
I den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet, Ds 2009:25) anges i
Kapitel 1, 5 § att "Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad
erfarenhet."
Sedan flera år pågår inom kommunen utvecklingsarbeten inom naturvetenskapliga
ämnen (NTA), matematik och språkutveckling. Insatserna har omfattat ett antal
intresserade pedagoger.
Frågan om hur elever lär och hur undervisningen anpassas till de elever som finns i
klassrummet är ännu ett område som endast i begränsad omfattning ägnats
forskning och studier.
Högskolan för lärande och Kommunikation i Jönköping(HLK) har utvecklat ett sätt
att stödja en forskningsbaserad utveckling av undervisningen. Metodiken bygger på
att alla pedagoger på en enhet eller i ett område

o

ges kompetensutveckling på avancerad nivå (magister/master)
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o

arbetar systematiskt och medvetet med att grunda verksamheten i vetenskapligt
tänkande och egen forskning tillsammans med etablerade forskare

o

att utveckling av kompetens bygger på gemensam bearbetning av den egna
undervisningen

Målet är att på vetenskaplig grund nå full måluppfyllelse med samtliga elever i
skolår 9. Genomförd insats i Karlskrona kommun förväntas också leda till att lärare
som examineras ges en karriärmöjlighet i form av lektorsuppdrag.
Insatsen pågår under fyra år och är förlagd till Karlskrona kommun. Övriga
pedagoger i kommunen ges under denna tid kontinuerlig kompetensutveckling
utifrån behov organiserad av HLK (promilleprogrammet). Kostnader för deltagande
i promilleprogrammet inarbetas i internbudget 2012, ca 500 tkr per år.
För genomförandet av magisterprogram träffas för berörd personal ett lokalt
kollektiv-avtal.

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att tillsammans med en/två enheter
alternativt ett område planera för genomförandet av en magisterutbildning med
start 2012
att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att ta fram förslag till avtal med
Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping avseende medverkan i
promilleprogrammet.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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BUN.2011.52.287

§ 80
Utbyggnad av Spandelstorpskolan
Bakgrund
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut 23 februari 2011 § 46 lämnat i uppdrag åt
tekniska förvaltningen att uppföra en fristående byggnad om ca 300 kvm för
elevverksamhet och personalutrymme på Spandelstorpskolan. Barn- och
ungdomsnämnden har i samma beslut lämnat i uppdrag åt tekniska förvaltningen att
i Spandelstorpskolans matsal färdigställa ytterligare 50 platser.
Nedan presenteras en översikt av lokalkostnader inom Lyckeby skolområde och
jämförande siffror för kommunen som helhet. Föreslagen hyresförändring har
inarbetats i sammanställningen.

Verksamhet
Grundskola inkl
Fritidshem

Kostnad

Kvm

Kostnad
per kvm

Antal
elever
20110410
1)

Kvm per Årskostnad
elev
per elev

64 399 308

88 388

729

5 442

16

11 834

Lyckeby
skolområde 2)
Östra Torpsskolan
2 097 612
Vedebyskolan 3)
3 985 091
Lyckeby skolan
1 674 312
Spandelstorpsskolan 2 493 013
Kättilsmåla skola
583 771
Verkö skola 4)
596 940
Genomsnitt
11 430 739

2 851
7 635
3 564
3 246
1 183
283
18 762

736
522
470
768
493
2 111
609

194
342
173
360
66
70
1 205

15
22
21
9
18
4
16

10 812
11 652
9 678
6 925
8 845
8 528
9 486

Kommentarer:
1. I siffrorna ingår elever som är identitetsskyddade samt elever som vi får ersättning för via
Migrationsverket
2. Skolans byggnation, såsom korridorer, trapphus har betydelse för hur effektivt lokalerna kan
utnyttjas. Likaså påverkar klasstorlekar antalet kvm/elev
3. Eftersom detta är en 6-9 skola finns här inte fritidshem men däremot specialsalar för NO, bild,
4. musik, slöjd, hemkunskap samt stor idrottsanläggning
5. Inga idrottslokaler eller specialsalar, eleverna skjutsas (F-2 skola)
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Överväganden
Spandelstorpskolans nuvarande årshyra är 2 493 013 kr. Beställd förändring
kommer att innebära ökade hyreskostnader. Förändringen planeras vara
genomförda våren 2012, matsalsdelen tas i bruk i mars och modul i maj månad
2012.
1. Investering i fristående byggnad, 5,1 Mkr innebär en hyresökning med 500 tkr/år.
2. Investering i en ombyggnad av matsal, 900 tkr, ger en hyresökning med
110 tkr/år.
3. Investeringar enligt punkt 1 och 2 hämtas ur av Karlskrona kommuns
investeringsbudget för 2011-2012.
4. Omställningskostnader under byggtiden i form av ökade kostnader för skolskjuts,
anpassning av tillfälligt nyttjande av alternativa lokaler under uppförandetid
täcks ej av ovanstående.
5. Investering i inventarier och utrustning tas ur BUN:s investeringsbudget för 2012.
Beräknad hyra avser investeringskostnader, hyra av modul och återställandekostnader för modul.

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ökade hyreskostnad enligt ovan arbetas in i budget för 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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M Dahl
Berörd rektor
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BUN.2009.89.820

§ 81
Renovering av Holmsjö skola
Bakgrund
Behov och önskemål om att bygga om Holmsjö skola har funnits under en lång
period. Barn- och ungdomsnämnden fattade därför ett inriktningsbeslut den 29
september 2010 om en kommande ombyggnad av Holmsjö skola. Den ska ske
utifrån Barn- och ungdomsförvaltningens förslag om att idrottsundervisningen sker
i en nyuppförd idrottshall utanför skolans egna lokaler.
Samverkan mellan kommunen och lokala intresseföreningar i Holmsjö har inletts
och en gemensam ambitionsyttring om ett samarbete kring uppförandet av en ny
idrottshall har fattats. Idrotts- och Fritidsnämnden har i denna anda fattat beslut om
uppförande av en ny idrottshall i Holmsjö, i skolans närområde, för att kunna
samnyttjas av skolan och samhället.
Byggandet av denna idrottshall innebär att skolans utrymmen för
idrottsundervisning kan tas ur bruk och de utrymmen som därigenom friställs, kan
renoveras och skapa förutsättningar för en effektivare undervisning och utbildning.
Delområdesprognosen, för Holmsjö upptagningsområde, visar på en förhållandevis
jämn barn och elevutveckling för perioden fram till och med 2014, med en årlig
variation på upp till 10 barn/och ungdomar i åldern 0 – 16 år.
Detta visar på nödvändigheten av att gå vidare med planerna på renoveringen av
Holmsjö skola och på tillgången av en näraliggande, väl fungerande idrottshall.

Förslag
Holmsjö skola renoveras till en modern F-5-skola med ett lärtorg mitt i skolan.
Detta utrymme, som skapas där den tidigare gymnastiksalen varit belägen, ger
möjligheter till flera mindre utrymmen för många olika flexibla lösningar och
användbara alternativ. Det ger också möjlighet till att bl.a. skapa ett bibliotek, med
öppen och ljus planlösning, som en andra våning.
Idrottsundervisningen genomförs i den nybyggda idrottshallen i ungefär samma
omfattning som idag, dvs. c:a 23 h per vecka under 34 veckor, samt några tillfällen
per år även konserter och teaterföreställningar.

•

Lokaler för förskoleklassen, fritidshemmet och en förskoleavdelning (ersätter
dagbarn-vårdarlokal i Nävragöl) skapas i skolbyggnaden. Ett basutrymme för
fritidshemmet med plats för c:a 65 barn. Kombineras med förskoleklassens
lokal och ”lärtorget”.
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•

Lokaler för de praktiskt estetiska ämnena textil-, trä- och metallslöjd
omdisponeras ersätter nuvarande slöjdlokal. Skolhälsovårdens lokal
kompletteras med vilo- och väntrum och enligt Hälso- och sjukvårdslagens
krav.

•

Ytterligare elevtoaletter, samt Handikappsanpassad toalett och ytterligare
elevtoalett byggs.

•

Hus 2 (Gula huset) rivs, eftersom det är i mycket dåligt skick och i behov av en
omfattande renovering. (Wsp-utredningen från 23 mars 2009) Förråds som
försvinner med denna rivning ersätts med utrymmen i skolbyggnadens
källarplan.

•

Lärararbetsplatser och personalutrymmen för c:a 16 personal renoveras.

•

Ombyggnaden och renoveringen projekteras utifrån ritning färdigställda av
Agilis Arkitektkontor 29 april 2010.

•

Ombyggnaden ska möjliggöra för gruppstorlekar om cirka 25 elever.

Överväganden
Syftet med ombyggnad och renovering är att skapa undervisningslokaler som bättre
stödjer en undervisning och utbildning enligt ny skollag och Lgr11 med kursplaner.
Gula byggnaden (300 kvm) har idag en hyra på 181tkr per år vilken utgår vid en
rivning. Nuvarande hyra 168 tkr per för befintlig gymnastiksal kvarstår men
undervisningen flyttas till den idrottshall som projekteras. Hyresökning utifrån
planerad ombyggnad och renovering tas fram i projekteringen.

Tjänstemannaförslag
Barn- och Ungdomsnämnden föreslås besluta
att hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att
projektera en ombyggnad av Holmsjö skola enligt ovan.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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Tekniska förvaltningen
M Dahl
S-B Johansson
Berörd rektor
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BUN.2008.53.291

§ 82
Hyresförändring Tullskolan
Bakgrund
Tekniska förvaltningen har nu fått in anbuden rörande upphandlingen av
byggnadsentreprenaden för Tullskolan. Lagda anbud innebär att ursprunglig ram
om 33 Mkr överskrids med 4,1 mkr. Ursprunglig hyra för BUN var beräknad till
1 640 tkr/år.
Överväganden
Hyran för Tullskolan beräknas öka med 425 tkr/år vilket innebär en hyra på
2 750 tkr/år ( 1 375 tkr för andra halvåret 2012).
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hyreskostnad enligt ovan arbetas in i budget för 2012.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras tio minuter
Sammanträdet återupptas.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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§ 83
Dnr

Ärendemening
Protokoll från centrala
samv.gr

Skolområde/avdelning
och delegat
Barn- och
ungdomskontoret

BUN
Beslut att avge yttrande med
2011.236S.609 anledning av besvär över
delegats beslut

Barn- och
ungdomsnämndens
arbetsutskott

BUN
2011.27.002

Barn- och
ungdomskontoret
Anja Eklund

Utse attestansvarig /ersättare
samt attestbelopp
Rödeby skolområde

BUN
Beslut om uppskjuten
2011.247S.609 skolstart

Barn- och
ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN2
2011.149.606

Anpassad studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN3
2011.106.606

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

Lyckeby skolområde
Jessica Ahlgren

BUN 3
2011.110.606

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

Lyckeby skolområde
Gunilla Bergman

BUN 3
2011.109.606

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

Lyckeby skolområde
Ulla Winza

BUN6
2011.55.282

Korttidsuthyrning av lokaler
enligt riktlinjer till
L-E Åstrand

Västra skolområdet
Nättraby
Johan Johansson
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning
och delegat

BUN6
2011.63.609

Samverkansprotokoll från
Nättraby skolomr

Västra skolområdet
Nättraby
Kurt-Inge Johnsson

BUN 6
2011.64.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Kurt-Inge Johnsson

BUN 6
2011.58.606

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

Västra skolområdet
Nättraby
Kurt-Inge Johnsson

BUN8
2010.39.606

Prövning om en elev ska tas
emot av särskolan

Enheten för stöd och
utveckling
Tomas Hall

BUN8
2010.56.606

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan och beslut
om grundsärskola eller
träningsskola

Enheten för stöd och
utveckling
Tomas Hall

BUN8
2010.53.606

Prövning om en elev ska tas
emot av särskolan

Enheten för stöd och
utveckling
Tomas Hall

BUN8
2010.42.606

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan och beslut
om grundsärskola eller
träningsskola

Enheten för stöd och
utveckling
Tomas Hall

BUN8
2010.59.606

Prövning om en elev ska tas
emot av särskolan

Enheten för stöd och
utveckling
Tomas Hall

BUN9
2011.1.606

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan och beslut
om grundsärskola eller
träningsskola

Enheten för stöd och
utveckling
Tomas Hall
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Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning
och delegat

BUN9
2011.3.606

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan och beslut
om grundsärskola eller
träningsskola

Enheten för stöd och
utveckling
Tomas Hall

BUN9
2010.20S.606

Prövning om en elev ska tas
emot av särskolan

Enheten för stöd och
utveckling
Tomas Hall

BUN9
2011.21.606

Prövning om en elev ska tas
emot i särskolan och beslut
om grundsärskola eller
träningsskola

Enheten för stöd och
utveckling
Tomas Hall

Se separat
bilaga

Bevilja bidrag till barn/elever i
behov av särskilt stöd enligt
uppsatta kriterier och inom
budgetram (BSB)

Barn- och
ungdomskontoret
Anja Eklund

28

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena.
Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
____________
Kommunjurist Maria Thuresson informerar nämndens ledamöter om
redovisning av delegationsärenden.
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§ 84
Meddelanden
Kommunstyrelsens AU

BUN.2011.220.042
§ 77
Budget 2012 och plan 2013-2014

Kommunstyrelsens AU

BUN.2011.220.042
§ 81
Budget 2012 och plan 2013-2014

Kommunfullmäktige

BUN.2009.290.042
§ 48
Årsredovisning för år 2010 Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

BUN.2009.290.042
§ 49
Revisionsberättelse år 2010 och beslut om
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna
och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

Kommunfullmäktige

BUN.2010.517.042
§ 52
Uppföljning per den 28 februari 2011 för hela
Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

BUN.2011.51.003
§ 57
Revidering av barn- och ungdomsnämndens
reglemente

Kommunfullmäktige

BUN.2009.290.042
§ 61
Resultatreglering bokslut 2010 samt överföring
av kvarvarande investeringsmedel

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BUN.2011.261.290
Anmälan angående förskoleverksamhet
Ryttarlidens förskola
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Skolverket

BUN.2011.49.047
Statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka
arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna

Skolinspektionen

BUN.2011.227.606
Anmälan angående samarbete mellan skola och
hem för elev vid Östra Torpskolan i Karlskrona
kommun

Skärgårdens
Montessoriförskola

BUN.2011.181S.606
Överklagan på nekande beslut av bidrag från
BSB-potten

Styrelsen för Barndiabetesfondens lokalavdelning

BUN.2011.246.627
Förfrågan om att byta förmånstagare för Skoljoggen

Föräldrar med barn i
Spandelstorpskolan

BUN.2011.52.287
Skrivelser från föräldrar med barn i Spandelstorpskolan samt svar

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

1 juni 2011

§ 85
Kurser och konferenser
Inga aktuella kurs- eller konferensinbjudningar.
_____________
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§ 86
Övrigt
Ny förvaltningschef
Maria Persson, ny förvaltningschef i barn- och ungdomsförvaltningen från och med
den 1 juni, presenterar sig.
Nämnden hälsar Maria välkommen.
Tack
Ordförande framför ett stort tack, på nämndens vägnar, till Anja Eklund som arbetat
som tillförordnad förvaltningschef.
_____________
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Ärende 2 delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning.
Sammanträde den 1 juni 2011
(

Den socialdemokratiska gruppen har tagit del av ovanstående ärende. Vår gemensanuna
uppfattning är att nälm1den vid sitt sanunanträcle elen 1 juni skulle tagit ställning till
förvaltningens 9 attsatser. Nänmden har ett tydlig ansvar att vidta åtgärder för att undanröja
det prognostiserade underskottet. Vi anser att det inte finns utrynune för att fördröja beslut i
ärendet.
Socialdemokratiska gruppen föreslår
att barn- och ungdomsnämnclen senast elen 17 juni 2011, vid ett extra nämnclsammanträcle, tar
ställning till konkreta sparförslag motsvarande det prognostiserade underskottet
att förvaltningsleclningen får i uppdrag att skriva fram de konkretiserade sparförslagen samt
att omedelbart underrätta kommunstyrelsen om ovanstående
Enligt uppdrag

Patrik Hansson

'Bi la3q '2 § 7-G
1>11 r: BONZOIO. ')öZ.öLtl

Skriftlig reservation med anledning av nämndens beslut under
punkten 2, delårsrapport april 2011, socialdemokraternas tilläggsförslag. Reservationen gäller hela den socialdemokratiska gruppen.
I tjänstemannaskrivelse prognostiseras en negativ avvikelse på 6,5 miljoner kronor
för 2011. Tjänstemännen har i samma skrivelse föreslagit nämnden åtgärder för att
komma i ekonomisk balans. Förslagen beskrivs i text och slutligen i 9 attsattser. Under sammanträdes gång ställde vi frågor gällande attsatserna 4, 6 och 7. Frågorna
handlade om när verkställighet skulle göras samt hur mycket man räknar med att
åtgärderna ger under hösten 2011. Trots upprepade frågor vägrades vi svar på desamma. Under sammanträdets gång kunde vi inte få klarhet i hur den styrande femklövern ställde sig till tjänstemännens förslag. Då vi satte oss i gruppmöte visste vi
fortfarande inte vad som var femklöverns förslag. Vi is-gruppen diskuterade utifrån
tjänstemännens 9 attsatser.
Först vid beslutssammanträdet då ordföranden ställde proposition på de 9 attsatserna fick vi veta hur femklövern ställde sig till tjänstemännens förslag . Bland annat återremitterades attsats 6.
Ingen närvarande på mötet kunde efter beslut redogöra för om detta innebär åtgärder
för att eliminera den negativa avvikelsen. Nämndens nästa sammanträde är inte förrän i augusti 2011. Den socialdemokratiska gruppen vet att det är nämndens skyldighet att ytterst ta ansvar för det ekonomiska utfallet, vilket också innebär att fatta nödvändiga beslut. S-gruppen anser att nämnden inom det snaraste måste sammanträda för att klara ut frågetecknen rörande den ekonomiska situationen.och nämndens
beslut för delårsbokslut april 2011. Mot detta som bakgrund lade s-gruppen ett
tilläggsförslag som såg ut enligt följande: (tilläggsförslaget röstades ner i en votering,
7 röster för och 8 röster mot).

Ärende 2 delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning.
Sammanträde den 1 juni 2011
Den socialdemokratiska gruppen har tagit del av ovanstående ärende. Vår gemensamma uppfattning är att nämnden vid sitt sammanträde den 1 juni skulle tagit ställning till förvaltningens 9 attsatser. Nämnden har ett tydlig ansvar att vidta åtgärder för
att undanröja det prognostiserade underskottet. Vi anser att det inte finns utrymme
för att fördröja beslut i ärendet.

Socialdemokratiska gruppen föreslår
att barn- och ungdomsnämnden senast den 17 juni 2011, vid ett extra nämndsammanträde, tar ställning till konkreta sparförslag motsvarande det prognostiserade underskottet
att förvaltningsledningen får i uppdrag att skriva fram de konkretiserade sparförslagen samt
att omedelbart underrätta kommunstyrelsen om ovanstående
Enligt uppdrag
Patrik Hansson

~t~dc::demokratiska gruppen i barn- och ungdomsnämnden
Patrik Hansson
gruppledare
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Skriftlig reservation med anledning av nämndens beslut under
punkten 2, delårsrapport april 2011, socialdemokraternas tilläggsförslag. Reservationen gäller hela den socialdemokratiska gruppen.
I tjänstemannaskrivelse prognostiseras en negativ avvikelse på 6,5 miljoner kronor
för 2011. Tjänstemännen har i samma skrivelse föreslagit nämnden åtgärder för att
komma i ekonomisk balans. Förslagen beskrivs i text och slutligen i 9 attsattser. Under sammanträdes gång ställde vi frågor gällande attsatserna 4, 6 och 7. Frågorna
handlade om när verkställighet skulle göras samt hur mycket man räknar med att
åtgärderna ger under hösten 2011. Trots upprepade frågor vägrades vi svar på desamma. Under sammanträdets gång kunde vi inte få klarhet i hur den styrande femklövern ställde sig till tjänstemännens förslag. Då vi satte oss i gruppmöte visste vi
fortfarande inte vad som var femklöverns förslag. Vi i s-gruppen diskuterade utifrån
tjänstemännens 9 attsatser.
Först vid beslutssammanträdet då ordföranden ställde proposition på de 9 attsatserna fick vi veta hur femklövern ställde sig till tjänstemännens förslag. Bland annat återremitterades attsats 6.
Ingen närvarande på mötet kunde efter beslut redogöra för om detta innebär åtgärder
för att eliminera den negativa avvikelsen. Nämndens nästa sammanträde är inte förrän i augusti 2011. Den socialdemokratiska gruppen vet att det är nämndens skyldighet att ytterst ta ansvar för det ekonomiska utfallet, vilket också innebär att fatta nödvändiga beslut. S-gruppen anser att nämnden inom det snaraste måste sammanträda för att klara ut frågetecknen rörande den ekonomiska situationen och nämndens
beslut för delårsbokslut april 2011. Mot detta som bakgrund lade s-gruppen ett
tilläggsförslag som såg ut enligt följande: (tilläggsförslaget röstades ner i en votering,
7 röster för och 8 röster mot).

Ärende 2 delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning.
Sammanträde den 1 juni 2011
Den socialdemokratiska gruppen har tagit del av ovanstående ärende. Vår gemensamma uppfattning är att nämnden vid sitt sammanträde den 1 juni skulle tagit ställning till förvaltningens 9 attsatser. Nämnden har ett tydlig ansvar att vidta åtgärder för
att undanröja det prognostiserade underskottet. Vi anser att det inte finns utrymme
för att fördröja beslut i ärendet.

Socialdemokratiska gruppen föreslår
att barn- och ungdomsnämnden senast den 17 juni 2011, vid ett extra nämndsammanträde, tar ställning till konkreta sparförslag motsvarande det prognostiserade underskottet
att förvaltningsledningen får i uppdrag att skriva fram de konkretiserade sparförslagen samt
att omedelbart underrätta kommunstyrelsen om ovanstående
Enligt uppdrag
Patrik Hansson

För hela den socialdemokratiska gruppen i barn- och ungdomsnämnden

Patrik Hansson
gruppledare
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Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 31 augusti 2011
§ 87 Aktuell information
- Betygsresultat läsåret 2010/2011 år 9
§ 88 Yttrande över social mångfaldsplan 2012-2014
§ 89 Motion angående införande av föräldrainformation om skolk via sms
§ 90 Motion om betygsättning av lärare
§ 91 Motion angående drogtester i skolan
§ 92 Remissyttrande Ungdomspolitiskt program
§ 93 Budgetjustering 2011 – Förslag till förändrade bidragsbelopp för
2011 för kommunal och fristående verksamhet
§ 94 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Tant Grön AB
§ 95 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Friskolan Svettpärlan
§ 96 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Galären Utbildningar AB
§ 97 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Friskolan Piggelinen
§ 98 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Karlskrona Montessorifriskola
§ 99 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Bastasjö språkförskola AB
§ 100 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Karlskrona språkfriskola AB
§ 101 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Fantasi personalkooperativa
förskola
§ 102 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Ankaret föräldrakooperativa
förskola
§ 103 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Nätet föräldrakooperativa
förskola
§ 104 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Mariagårdens förskola

31 augusti 2011
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§ 105 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Silvertärnan föräldrakooperativ
§ 106 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Stumholmen föräldrakooperativ
§ 107 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Torlyckans personalkooperativ
§ 108 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Skärgårdens Montessoriförskola
§ 109 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Skutans föräldrakooperativ
§ 110 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Stubben föräldrakooperativ
§ 111 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Lilla Ö (M Persson)
§ 112 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Ramkullen (M Persson)
§ 113 Beslut om förändrat bidrag 2011 till Villa Myskulla (M Persson)
§ 114 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
§ 115 Meddelanden
§ 116 Kurser och konferenser
§ 117 Övrigt

31 augusti 2011

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 31 augusti 2011 kl 08.30 – 13.45

Beslutande ordf
2:e v ordf

Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg-Karlsson (V)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Emina Cejvan (M)
Magnus Johansson (M)
Eva-Britt Dahlström (S)
Richard Lundqvist (S)
Ersättare
Shirin Sahebjamee (S)
Martin Hedenmo (S) t o m föredragningen kl. 11.20
Eva Henningsson (S)
Martin Abramsson (M)
Christopher Larsson (SD)
Eva Franksson Colliander (C) t o m § 92 kl. 13.20
Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Mats Dahl, verksamhetschef grundskola/fritidshem
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Peter Arkeklint, controller
Gunilla Ingestad, kvalitetssamordnare
Eva Karlsson, nämndsekreterare
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Utses att justera Eva Ottosson (M)
Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli fredagen
den 2 september 2011

Justerade paragrafer §§ 87-117
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 31 augusti 2011
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den
2 september 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

31 augusti 2011
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§ 87
Aktuell information
1. Betygsresultat läsåret 2010/2011 år 9
Kvalitetssamordnare Gunilla Ingestad presenterar betygsresultatet
före och efter sommarskolan samt hur många elever som nått målen i
samtliga ämnen i jämförelse med övriga riket.
Årets resultat för kommunen som helhet innan sommarskolan visade
att 11,8 % av eleverna i år 9 inte var behöriga till gymnasium. Efter
sommarskolan var resultatet ner i 8,2 %
Gunilla informerar också om det utökade ansvaret som nu finns
gentemot de elever som inte har nått behörighet till gymnasiets
nationella program.
Informationen tas till protokollet.
Patrik Hansson (S) föreslår följande med anledning av betygsresultaten:
att

förvaltningen återkommer till nämnden i oktober 2011 med
skriftligt förslag på lämpliga åtgärder för att öka måluppfyllelsen.

Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till Patrik Hansson yrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
_____________

31 augusti 2011
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BUN.2011.288.109

§ 88
Yttrande över social mångfaldsplan 2012-2014
Kvalitetssamordnare Gunilla Ingestad föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen har översänt rubricerade förslag till social mångfaldsplan
för Karlskrona kommuns samlade verksamhet 2012-2014.
Planen, som tagits fram till följd av den nya samlade diskrimineringslagen,
ska ersätta de tidigare planerna Plan för etnisk mångfald 2009-2011,
Politiskt jämställdhetsprogram 2009-2011, Jämställdhetsplan 2009-2011
samt Handikappolitiskt program.
Syftet med planen är att skapa ett gemensamt förhållningssätt utifrån de sju
diskrimineringsgrunderna enligt Diskrimineringslagen.
Den övergripande planen ska utgöra grunden för respektive verksamhets
egna åtaganden och ska redovisas årligen samt vara föremål för översyn
var tredje år. Denna översyn omfattar samtidigt den lagstadgade översynen
av jämställdhetsmålen samt uppföljning av handlingsplan för jämställda
löner.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

godkänna förvaltningens förslag till yttrande.

Yrkanden
Ola Svensson (SD) lämnar tre ändringsyrkanden (bilaga 1):
1. På sidan 12 under rubriken Boende finns en mening som vi skulle vilja
stryka helt från dokumentet då det är ett påstående, påståenden hör
inte hemma i dokumentet.
Meningen lyder såhär: ”Idag förekommer det att en person med icke
svenskt namn har svårare att få hyra eller köpa sin bostad”
2. På sidan 14 under underrubriken ”i Karlskrona vill vi” finns en mening
som vi skulle vilja förändra. ”syftet är att tidigt kunna påverka barn och
ungdomars attityder för ett mer mångkulturellt samhälle”.
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2. Vi vill att meningen istället ska låta såhär ”syftet är att tidigt kunna påverka barn och ungdomars attityder för att de ska lära sig att se
mångfaldsperspektivet, där människor är födda olika med olika
bakgrund. En del är homosexuella, födda utomlands, sitter i rullstol,
är kristna eller muslimer. Men alla är människor och alla är lika värda.
3. På sidan 15 längst ner finns en mening som vi också vill stryka.
”att tillgång till personal av underrepresenterat kön inom kommunens
olika omsorgsområden skall stärkas”
Vi vill stryka den för att vi inte tycker att man i modern tid ska bestämma
yrken efter kön. Man får söka tjänsterna efter sina olika förutsättningar
och då får den tjänsterna som är bäst lämpad. Är det ett ställe där det
är mycket tunga lyft kanske det ska vara en stark människa där sen
spelar det ingen roll om det är en man eller en kvinna.
Ordförande ställer proposition på ändringsyrkande 1 och finner att nämnden
avslår densamma.
Ordförande ställer proposition på ändringsyrkande 2 och finner att nämnden
avslår densamma.
Ordförande ställer proposition på ändringsyrkande 3 och finner att nämnden
avslår densamma.
Ordförande ställer sedan proposition på förvaltningens förslag:
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande
och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller förvaltningens förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens förslag till yttrande.

Ola Svensson (SD) och Christopher Larsson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
________________
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§ 89
Motion angående införande av föräldrainformation om skolk via SMS
Kvalitetssamordnare Gunilla Ingestad föredrar ärendet.
Barn och Ungdomsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig angående en
motion från Christofer Larsson, Sverigedemokraterna. I motionen föreslås
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att, för kommunens grundskolor, ”utreda
möjligheten att införa ett system där information omedelbart ges till
föräldrarna via sms när barnen uteblir från en lektion utan giltigt skäl”.
Motionens innehåll
Motionären anser, bl a med hänvisning till erfarenheter i andra kommuner,
att en snabbare och tydligare information till föräldrarna om deras barns
frånvaro skulle kunna vara ett led i att bekämpa skolket i kommunens
skolor.
Framställningen mynnar ut i ett förslag om att barn- och ungdomsnämnden
ges i uppdrag att ge kommunstyrelsen i uppdrag
att utreda möjligheten att införa ett system där information omedelbart ges
till föräldrarna visa sms när barnen uteblir från en lektion utan giltigt skäl.
Tjänstemannaförslag
Med hänvisning till det yttrande som framlagts föreslås att barn- och
ungdomsnämnden besluta:
att motionen anses besvarad eftersom förvaltningen redan påbörjat detta.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
______________
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§ 90
Motion om betygsättning av lärare
Verksamhetschef Mats Dahl föredrar ärendet.
Bakgrund
Diskussion om skolans måluppfyllelse och resultat pågår ständigt. Detta är
bra för verksamhetsutvecklingen. Läraren är den enskilt viktigaste faktorn
för att eleven skall lyckas så bra som möjligt i skolan. På senare tid har
betygsättning av lärare diskuterats i en del kommuner, främst i Malmö och
Sollentuna, som ett sätt att försöka förbättra skolans resultat. Några
kommuner har också prövat ett system av betygsättning, där eleverna får
lämna omdömen om sina lärare.
I motion BUN.2011.208.610 yrkar Sverigedemokraterna på att barn- och
ungdomsnämnden ges i uppdrag att ta fram en mall för bedömning av
lärare, så att underlaget blir till nytta för både läraren och eleverna. Vidare
yrkar man på att de kommunala skolorna inför betygsättning av lärare
genom elever.
Tjänstemannaförslag
Med anledning av att verksamheten redan har ett flertal verksamma
instrument för utvärdering av lärares insatser och faran av att införandet av
ett system med elevers betygsättning av lärare, skulle vara kontraproduktivt
och motverka sitt syfte att nå ett förmodat resultat föreslås barn- och
ungdomsnämnden besluta
att avslå motionen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 91
Motion angående drogtester i skolan
Verksamhetschef Mats Dahl föredrar ärendet.
Inledning
Med anledning av en motion från Sverigedemokraterna, ställd till
kommunfullmäktige fullmäktige, om att införa drogtester i skolan, ges barnoch ungdomsnämnden i uppdrag att lämna ett yttrande för beredning, som
skall ske i samråd mellan kommunledningsförvaltningen,
utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.
Allmänt
Att förebygga användning av droger är en viktig uppgift. Skolorna kommer,
vid sidan av föräldrarna, i daglig kontakt med unga. De har därför en viktig
roll i att ge unga en god värdegrund och att i övrigt främja ungas utveckling.
I Skollagen 1 kap. 2 § och i läroplanerna anges att skolan, genom rektor,
har ett uttalat ansvar för att elever får undervisning bland annat om alkohol
och droger.
Vid misstanke om drogpåverkan använder skolor sig ibland av
urinprovtagning för att testa om eleven är drogpåverkad. Det kan också
förekomma att skolor, i ett allmänt drogförebyggande syfte, genomföra
slumpvisa drogtester av elever.
Det finns inte någon lag som direkt förbjuder drogtester i skolan. Alla
medborgare har dock rätt enligt grundlagen att säga nej till påtvingade
kroppsliga ingrepp. Därför kan inga drogtester genomföras i skolan utan att
det finns ett fullt och verkligt samtycke från eleven, och vårdnadshavaren
om eleven inte är myndig. Det är också viktigt att känna till att en elev alltid
har rätt att säga nej, även om denne tidigare samtyckt.
Om skolan ändå vill att eleven skall genomföra ett test, bör kontakt tas till
exempel med polisen eller socialtjänsten, som kan tvinga en person att göra
ett test i vissa fall.
Det är heller inte möjligt att, i grundskolan och på kommunala
gymnasieskolor, genomföra slumpvisa drogtester, eftersom det i princip är
omöjligt att avgöra om verklig frivillighet föreligger. Om frivilligheten inte kan
säkerställas blir drogtesterna påtvingade i grundlagens mening.
Drogtester på förekommen anledning kan genomföras om de sker med fullt
och verkligt samtycke från eleven, och vårdnadshavare för omyndiga
elever. Det kan t.ex. handla om överenskomna drogtester som skolan
genomför inför vissa farliga moment. Det kan också handla om att man
misstänker att en elev är drogpåverkad.
Även i detta fall har eleven alltid rätt att avstå från att delta i testet, utan att
behöva förklara varför.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta:
att motionen om drogtester i skolan avslås.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 92
Remissyttrande Ungdomspolitiskt program
Verksamhetschef Mats Dahl föredrar ärendet.
Bakgrund
Idrotts- och fritidsnämnden har, på uppdrag av kommunstyrelsen och med
delaktighet av representanter från kommunens olika förvaltningar, utom
äldreförvaltningen, utarbetat ett förslag till Ungdomspolitiskt program för
Karlskrona kommun, daterat den 9 juni 2011.
Förslaget till program har skickats på remiss till förvaltningarna, för yttrande
till idrotts och fritidsnämnden, senast den 15 augusti 2011. Förslaget inkom
till barn- och ungdomsförvaltningen den 13 juni 2011.
Synpunkter
Förslaget synes väl underbyggt genom att resultaten, från olika
utvärderingar och diskussioner, legat till grund för processarbetet. Likaså
har representanter från de olika förvaltningarna bjudits in att delta.
Dessutom har resultaten från ungdomars deltagande kring inflytande gett
erfarenheter som sammanvägts i slutförslaget. Ett stort antal inriktningar för
åtgärder, kopplade till olika områden i den kommunala verksamheten, har
sedan arbetats fram och angetts i förslaget.
För att det Ungdomspolitiska programmet skall bli så effektivt och
utvärderingsbart som möjligt, anser vi däremot att några förtydliganden och
tillägg bör göras i förslaget.
1. En kort beskrivning av varför ett Ungdomspolitiskt program
framarbetats, bör läggas till.
2. Vilka mål och syften har programmet? Detta framgår inte i förslaget.
3. Vad skall programmet uppnå? Detta är viktigt att ange, så att resp.
förvaltning kan finna sin roll i den kommunala helheten.
4. Mot vilka mål skall handlingsplanen ha sin inriktning, för respektive
förvaltning? Sätts dessa upp centralt, eller skall varje förvaltning tolka
sin egen roll och sätta egna mål.
5. Vad skall den årliga redovisningen av arbetet ta upp? Skall en
gemensam struktur utarbetas, för att ge en så liktydig och jämförbar
årsredovisning från de olika förvaltningarna, som möjligt, eller skall
varje förvaltning utforma sin egen redovisningsform?

31 augusti 2011 13

forts § 92

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna förslaget till Ungdomspolitiskt program för Karlskrona
kommun, med tillägg av information kring de fem punkter, om
förtydliganden, som angetts.
Beslut
Barn- och ungdomsförvaltningen beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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§ 93
Budgetjustering 2011 – Förslag till förändrade bidragsbelopp för 2011 för
kommunal och fristående verksamhet
Förvaltningschef Maria Persson och controller Peter Arkeklint föredrar
ärendet.
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits med 4,9 mnkr.
För att möta detta budgetunderskott finns möjligheten att förändra
bidragsbeloppen till såväl den kommunala som den fristående
verksamheten. Enligt lagstiftningen ”Bidrag på lika villkor” kan en kommun
under innevarande budgetår förändra bidragsbeloppen. Detta kan inte ske
retroaktivt, där av föreslås att bidraget (grundbeloppet) sänks från och med
den 1 oktober 2011. Bidragsbeloppen har justerats utifrån fördelningen av
BSB-medel.
Efter att Barn- och ungdomsnämnden hade beslutat om bidragsbeloppen
för 2011 minskades budgetramen för Barn- och ungdomsnämnden med 1,4
mnkr. Ramen minskades på grund av att Serviceförvaltningen fick
besparingar (och lägre kostnader för kostproduktionen) motsvarande detta
belopp för kostverksamheten på Barn- och ungdomsförvaltningen. För att
även justera för denna sänkning föreslås bidraget minska ytterligare.
I nedanstående sammanställning visas såväl nu gällande grundbelopp för
2011 som föreslagna nya grundbelopp för 2011. I grundbelopp 2011 ingår
helårseffekt av löneökningar 2010 för såväl kommunal som fristående
verksamhet. Skillnaden mellan bidraget till kommunal respektive fristående
verksamhet 2011 förklaras av att i de fristående verksamheternas bidrag
ingår budgeterade löneökningar för 2011 med 2,3 % fr o m 1 april 2011.
Den kommunala verksamheten har fått kompensation för löneökningar
under 2011 och deras bidrag kommer att justeras med dessa löneökningar
från och med 2012.
Ingen förändring är föreslagen när det gäller bidragen för fritidshem.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidragen att uppgå till nedanstående
belopp. Färgmarkerade belopp är förändrade.

Tabell, se nästa sida.
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Underlag för förändrade bidragsbelopp från och med 2011-10-01
Belopp i kronor

Plats/elev
Kommunal Förskola
Fristående förskola
Kom ped omsorg
Fristående ped omsorg
Kommunalt FH år F-1
Kommunalt FH år 2-3
Kommunalt FH år 4-6
Fristående FH år F-1
Fristående FH år 2-3
Fristående FH år 4-6
Kommunal förskoleklass
Kommunal grsk år 1-5
Kommunal grsk år 6-9
Friskola Förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Nytt Årsvärde

Årsvärde

Årsvärde

Kvartal 4
2011

Bidrag från
2011-10-01
74 267
75 733
74 267
74 263
39 020
29 267
13 660
34 487
25 868
12 073
31 418
41 096
51 393
36 489
47 026
58 240

Bidrag t.o.m
2011-09-30
76 301
77 733
76 301
76 224
39 020
29 266
13 660
34 487
25 868
12 073
34 987
43 764
53 659
40 328
49 895
60 677

Minskning
-2 034
-2 000
-2 034
-1 961
0
0
0
0
0
0
-3 568
-2 668
-2 266
-3 839
-2 869
-2 437

Minskning
-508
-500
-508
-490
0
0
0
0
0
0
-892
-667
-567
-960
-717
-609

Sammanfattningsvis ger
bidragsminskningen under kvartal 4
följande totalbelopp
Förskolan
Förskoleklass
Klass 1-5
Klass 6-9
Summa bidragsminskning

Årsvärde
Bidrag fr.
2011-10-01
exkl 6%
moms
74 267
71 446
74 267
70 059
39 020
29 267
13 660
32 535
24 403
11 390
31 418
41 096
51 393
34 424
44 364
54 943

Belopp i
kronor
1 900 000
680 000
2 275 000
1 451 000
6 306 000

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att bidragsbeloppen för 2011 blir enligt ovanstående sammanställning
2. att de nya bidragsbeloppen börjar gälla fr o m den 1 oktober 2011
Yrkanden
Patrik Hansson (S) lämnar följande tilläggsyrkanden:
1. att förvaltningen får i uppdrag att presentera rektorernas åtgärdsplaner
med anledning av beslut om sänkta bidrag till förskola och grundskola
2. att åtgärdsplanerna redovisas vid nämndens möte i september 2011.
Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar bifall till Patrik Hansson yrkanden.
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Yrkanden forts
Emma Stjernlöf (M) lämnar följande tilläggsyrkanden:
1. att uppdra åt förvaltningen att konsekvensbeskriva måluppfyllnaden med
anledning av beslut kring gällande omfördelning av resurser inom
befintlig ram
2. att arbetet med konsekvensbeskrivningarna redovisas vid nämndens
sammanträde i oktober 2011.
Ajournering
Barn- och ungdomsnämnden ajournerar sig 10 minuter.
Sammanträdet återupptas.
Propositonsordning
Ordförande ställer proposition på Emma Stjernlöfs tilläggsyrkanden 1 och 2,
bifall mot avslag och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller tilläggsyrkandena 1 och 2.
Ordförande ställer proposition på Patrik Hansson tilläggsyrkanden 1 och 2,
bifall mot avslag och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår
tilläggsyrkandena.
Omröstning
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som stödjer Patrik Hanssons tilläggsyrkanden röstar ja. Den som stödjer
avslag röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Helene
Gustafsson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Richard Lundqvist (S), Ola Svensson
(SD) samt Åsa Gyberg Karlsson (V).
Följande röstar nej: Nicklas Platow (M), Emma Stjernlöf (M), Eva Ottosson
(M), Emina Cejvan (M), Magnus Johansson (M), Peter Christensen (FP),
Pernilla Persson (C) samt Thomas Brindefalk Knutsson KD).
Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster och 8 nej-röster beslutat
avslå Patrik Hanssons tilläggsyrkanden.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
1. att bidragsbeloppen för 2011 blir enligt ovanstående sammanställning
2. att de nya bidragsbeloppen börjar gälla fr o m den 1 oktober 2011
3. att uppdra åt förvaltningen att konsekvensbeskriva måluppfyllnaden med
anledning av beslut kring gällande omfördelning av resurser inom
befintlig ram
4. att arbetet med konsekvensbeskrivningarna redovisas vid nämndens
sammanträde i oktober 2011.
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Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Helene Gustafsson (S),
Eva-Britt Dahlström (S), Richard Lundqvist (S), samt Åsa Gyberg Karlsson (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Patrik Hansson (S) lämnar ett särskilt yttrande för hela den
socialdemokratiska gruppen i barn- och ungdomsnämnden, daterad
1 september 2011, bilaga 2.
___________
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§ 94
Beslut om förändrat bidrag till Tant Grön AB
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr
32 535 kr
0 kr
24 403 kr
0 kr
11 390 kr
0 kr
34 424 kr
15 686 kr
44 364 kr
15 686 kr
54 943 kr
15 686 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Tant Grön AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011 att gälla fr o m
den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 95
Beslut om förändrat bidrag till Friskolan Svettpärlan AB
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet

Grundbelopp: Lokalbidrag
32 535 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 2-3, plats
24 403 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats
11 390 kr
0 kr
Friskola förskoleklass
34 424 kr
15 686 kr
Friskola år 1-5
44 364 kr
15 686 kr
Friskola år 6-9
54 943 kr
15 686 kr
Fristående fritidshem år F-1, plats

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Friskolan Svettpärlan beviljas ovanstående bidrag för år 2011 att
gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 96
Beslut om förändrat bidrag till Galären Utbildningar AB
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet

Grundbelopp: Lokalbidrag
32 535 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 2-3, plats
24 403 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats
11 390 kr
0 kr
Friskola förskoleklass
34 424 kr
15 686 kr
Friskola år 1-5
44 364 kr
15 686 kr
Friskola år 6-9
54 943 kr
15 686 kr
Fristående fritidshem år F-1, plats

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Galären Utbildningar AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011 att
gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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§ 97
Beslut om förändrat bidrag till Friskolan Piggelinen
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet

Grundbelopp: Lokalbidrag
32 535 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 2-3, plats
24 403 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats
11 390 kr
0 kr
Friskola förskoleklass
34 424 kr
15 686 kr
Friskola år 1-5
44 364 kr
15 686 kr
Friskola år 6-9
54 943 kr
15 686 kr
Fristående fritidshem år F-1, plats

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Friskolan Piggelinen beviljas ovanstående bidrag för år 2011 att gälla
fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

31 augusti 2011 22

BUN.2011.491.043

§ 98
Beslut om förändrat bidrag till Karlskrona Montessorifriskola
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet

Grundbelopp: Lokalbidrag
32 535 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 2-3, plats
24 403 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats
11 390 kr
0 kr
Friskola förskoleklass
34 424 kr
15 686 kr
Friskola år 1-5
44 364 kr
15 686 kr
Friskola år 6-9
54 943 kr
15 686 kr
Fristående fritidshem år F-1, plats

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Karlskrona Montessorifriskola beviljas ovanstående bidrag för år
2011 att gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

31 augusti 2011 23

BUN.2011.492.043

§ 99
Beslut om förändrat bidrag till Bastasjö språkfriskola AB
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Bastasjö språkförskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2011
att gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

31 augusti 2011 24

BUN.2011.493.043

§ 100
Beslut om förändrat bidrag till Karlskrona språkfriskola AB
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp: Lokalbidrag
0 kr
32 535 kr
24 403 kr
0 kr
11 390 kr
0 kr
34 424 kr
15 686 kr
44 364 kr
15 686 kr
54 943 kr
15 686 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Karlskrona Språkfriskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011 att
gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

31 augusti 2011 25

BUN.2011.494.043

§ 101
Beslut om förändrat bidrag till Fantasi personalkooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Fantasi personalkooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för
år 2011 att gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

31 augusti 2011 26

BUN.2011.495.043

§ 102
Beslut om förändrat bidrag till Ankaret föräldrakooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Ankaret föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för
år 2011 att gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

31 augusti 2011 27

BUN.2011.496.043

§ 103
Beslut om förändrat bidrag till Nätet föräldrakooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Nätet föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år
2011 att gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

31 augusti 2011 28

BUN.2011.497.043

§ 104
Beslut om förändrat bidrag till Mariagårdens förskola
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Mariagårdens förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2011 att
gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

31 augusti 2011 29

BUN.2011.498.043

§ 105
Beslut om förändrat bidrag till Silvertärnan föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr
32 535 kr
0 kr
24 403 kr
0 kr
11 390 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Silvertärnan föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år
2011 att gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

31 augusti 2011 30

BUN.2011.499.043

§ 106
Beslut om förändrat bidrag till Stumholmen föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Stumholmen föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för
år 2011 att gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

31 augusti 2011 31

BUN.2011.500.043

§ 107
Beslut om förändrat bidrag till Torlyckans personalkooperativ
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr
32 535 kr
0 kr
24 403 kr
0 kr
11 390 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Torlyckans personalkooperativ beviljas ovanstående bidrag för år
2011 att gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

31 augusti 2011 32

BUN.2011.501.043

§ 108
Beslut om förändrat bidrag till Skärgårdens Montessoriförskola
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Skärgårdens Montessoriförskola beviljas ovanstående bidrag för
år 2011 att gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

31 augusti 2011 33

BUN.2011.502.043

§ 109
Beslut om förändrat bidrag till Skutan föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Skutan föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011 att
gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

31 augusti 2011 34

BUN.2011.503.043

§ 110
Beslut om förändrat bidrag till Stubben föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
71 446 kr
15 446 kr
Fristående fritidshem år F-1, plats
32 535 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 2-3, plats
24 403 kr
0 kr
Fristående fritidshem år 4-6, plats
11 390 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Stubben föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2011
att gälla fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

31 augusti 2011 35

BUN.2011.504.043

§ 111
Beslut om förändrat bidrag till Lilla Ö
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
70 059 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Lilla Ö beviljas ovanstående bidrag för år 2011 att gälla fr o m den
1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

31 augusti 2011 36

BUN.2011.505.043

§ 112
Beslut om förändrat bidrag till Ramkullen
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelo Lokalbidra
pp
g
70 059 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Ramkullen beviljas ovanstående bidrag för år 2011 att gälla fr o m
den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

31 augusti 2011 37

BUN.2011.506.043

§ 113
Beslut om förändrat bidrag till Villa Myskulla
Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat för
2011. Detta förklaras till stora delar av att potten för Barn med särskilda
behov har överskridits. För att möta detta underskott kommer Barn- och
ungdomsnämnden att sänka bidraget (grundbeloppet) fr o m den 1 oktober
2011.
I samband med ovanstående sänkning görs även en reducering med
anledning av effektiviserad kostorganisation 2011.
Från och med 1 oktober 2011 kommer bidraget att uppgå till nedanstående
belopp. Fetstilsmarkerade belopp är förändrade.
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp: Lokalbidrag
70 059 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden
besluta
1. att Villa Myskulla beviljas ovanstående bidrag för år 2011 att gälla
fr o m den 1 oktober 2011.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

31 augusti 2011 38
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§ 114
Delegationsärenden
Dnr

Ärendemening
Protokoll från
centrala samv.gr

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret

Protokollsutdr från
BUN:s AU 110601

BUN:s arbetsutskott

Protokollsutdr från
BUN:s AU 110818

BUN:s arbetsutskott

BUN
2011.27.002

Barn- och ungdomskontoret
Utse attestansvarig/ersättare Anja Eklund
samt attestbelopp
Rödeby skolomr

BUN
2011.27.002

Utse attestBarn- och ungdomskontoret
ansvarig/ersättare Maria Persson
samt attestbelopp
förvaltningskontoret

BUN
2011.27.002

Barn- och ungdomskontoret
Utse attestansvarig/ersättare Maria Persson
samt attestbelopp
Lyckeby skolomr

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
förvalt.kontoret
sommaren 2011

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2011.27.002

Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
Rödeby skolomr
Utse attestansvarig/ersättare
samt attestbelopp
resurs/sjukh.skola
och samordn
särskola

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2011.27.002

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson
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forts § 114
Dnr
BUN
2011.27.002

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
delegat
Utse attestBarn- och ungdomskontoret
ansvarig/ersättare Maria Persson
samt attestbelopp
förvaltn.kontoret

BUN
2011.27.002

Utse attestBarn- och ungdomskontoret
ansvarig/ersättare Maria Persson
samt attestbelopp
förvaltn.kontoret

BUN
2010.48.214

Yttrande i planärende
detaljplan för
Skantze 7,
Ronnebygatan

Barn- och ungdomskontoret
Solig Ohlsson

BUN
2011.254.214

Yttrande i planärende
Bakareboda 1:23
Ny allhall

Barn- och ungdomskontoret
Solig Ohlsson

BUN
2011.283.214

Yttrande i planärende
Magistraten 16,
Stortorget

Barn- och ungdomskontoret
Solig Ohlsson

BUN
2011.284.214

Yttrande i planärende
Karlskrona 3:3,
Västra Backabo

Barn- och ungdomskontoret
Solig Ohlsson

BUN
2011.285.214

Yttrande i planärende
Säljö Udde

Barn- och ungdomskontoret
Solig Ohlsson

BUN
2007.542.609

Dispens från
gällande regler
och tillämpningsföreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

Utökning av
BUN
2011.264S.606 vistelsetid i
pedagogisk oms.

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson
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Dnr

Ärendemening

BUN
2011.279.609

Dispens från
gällande regler
och tillämpningsföreskrifter

Dispens från
BUN
2011.311S.609 gällande regler och

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

tillämpningsföreskrifter
Dispens från
BUN
2011.315S.606 gällande regler och

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

tillämpningsföreskrifter

BUN
Beslut om upp2011.317S.606 skjuten skolstart

Barn- och ungdomskontoret
Anja Eklund

BUN1
2011.83S.609

Beslut om
anpassad
studiegång

Trossö skolområde
Gunilla Ekelöf

BUN1
2011.92.609

Ledighet för elev
fler än tio dagar
Beviljad av rektor

Trossö skolområde
Gunilla Ekelöf

BUN1
2011.104.609

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

Trossö skolområde
Bertil Karlsson

BUN2
2011.138.606

Beslut om
anpassad
studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
2011.141.606

Beslut om
anpassad
studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
2011.142.606

Beslut om
anpassad
studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
2011.143.606

Beslut om
anpassad
studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander
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BUN2
2011.149.606

Beslut om
anpassad
studiegång

Skolområde/avdelning och
delegat
Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
2011.161.606

Beslut om
anpassad
studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
Beslut om
2011.163S.606 anpassad
studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
2011.166.606

Beslut om
anpassad
studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

BUN2
2011.167.606

Beslut om
anpassad
studiegång

Västra skolområdet
Sunnadal
Sven Björkander

Beslut om
BUN3
2011.118S.606 anpassad
studiegång

Lyckeby skolområde
Jessica Ahlgren

BUN3
2011.144.606

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

Lyckeby skolområde
Asta Abrahamsson

BUN4
2011.34S.609

Beslut om
anpassad
studiegång

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN4
2011.35S.609

Beslut om
anpassad
studiegång

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN4
2011.100.609

Ledighet för elev
fler än tio dagar
Beviljad av rektor

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN4
2011.100.609

Ledighet för elev
fler än tio dagar
Beviljad av rektor

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz
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BUN4
2011.112.609

Ledighet för
elever fler än tio
dagar
Beviljad av rektor

Skolområde/avdelning och
delegat
Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN4
Beslut om
2011.186S.609 anpassad
studiegång

Jämjö skolområde
Lena Sandgren-Swartz

BUN5
2010.43.606

Rödeby skolområde
Kjell Prahl

Ledighet för elev
fler än tio dagar
Beviljad av rektor

Beslut om
BUN5
2010.124S.606 anpassad
studiegång

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN5
Beslut om
2010.156S.606 anpassad
studiegång

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN5
Beslut om
2010.158S.606 anpassad
studiegång

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN5
Beslut om
2010.175S.606 anpassad
studiegång

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN5
2010.233.606

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

Rödeby skolområde
Ulf Ebbesson

BUN5
2010.237.606

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

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN5
2010.238.606

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

Rödeby skolområde
Charlott Swärdh
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BUN5
Beslut om
2010.261S.606 anpassad
studiegång

Skolområde/avdelning och
delegat
Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN5
Beslut om
2010.271S.606 anpassad
studiegång

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN5
2010.434.606

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

Rödeby skolområde
Kjell Prahl

BUN5
2011.37.606

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

Rödeby skolområde
Ulf Ebbesson

BUN5
2011.237.606

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

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN5
2011.238.606

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

Rödeby skolområde
Berndt Dabergott

BUN5
2011.239.606

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

Rödeby skolområde
Ulf Ebbesson

BUN5
2011.240.606

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

Rödeby skolområde
Ulf Ebbesson

BUN6
2011.109.606

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

Rödeby skolområde
Ulf Ebbesson

31 augusti 2011 44
forts § 114
Dnr

Ärendemening

Skolområde/avdelning och
delegat
Enheten för Stöd och
utveckling
Tomas Hall

BUN8
2010.44.606

Prövning om elev
ska tas emot i
särskola, beslut
om grundsärskola
el träningskola

BUN8
2010.61.606

Prövning om elev Enheten för Stöd och
ska tas emot i
utveckling
särskola, beslut
Tomas Hall
om grundsärskola
el träningskola

BUN9
2011.16.606

Prövning om elev
ska tas emot i
grundsärskola
och där läsa
ämnen eller
ämnesområde

BUN9
2011.48S.606

Prövning om elev Enheten för Stöd och
ska tas emot i
utveckling
särskola, beslut
Tomas Hall
om grundsärskola
el träningskola

BUN9
2011.57S.606

Prövning om elev
ska tas emot i
grundsärskola
och där läsa
ämnen eller
ämnesområde

Enheten för Stöd och
utveckling
Tomas Hall

BUN9
2011.58S.606

Prövning om elev
ska tas emot i
grundsärskola
och där läsa
ämnen eller
ämnesområde

Enheten för Stöd och
utveckling
Tomas Hall

BUN9
2011.59S.606

Prövning om elev
ska tas emot i
grundsärskola
och där läsa
ämnen eller
ämnesområde

Enheten för Stöd och
utveckling
Tomas Hall

Enheten för Stöd och
utveckling
Tomas Hall
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BUN9
2011.66S.606

Prövning om elev
ska tas emot i
grundsärskola
och där läsa
ämnen eller
ämnesområde

BUN9
2011.67S.606

Prövning om elev
ska tas emot i
grundsärskola och
där läsa ämnen
eller ämnesområde

Skolområde/avdelning och
delegat
Enheten för Stöd och
utveckling
Tomas Hall

Enheten för Stöd och
utveckling
Tomas Hall

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen av delegationsärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
________________
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§ 115
Meddelanden
Kommunstyrelsens AU

BUN.2009.229.029
§ 104
Förlikningsavtal för verksamhetschef på
barn- och ungdomsförvaltningen

Kommunfullmäktige

BUN.2008.348.040
§ 79
Revidering av dokumentet ”Ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun”

Kommunfullmäktige

BUN.2011.276.103
§ 81
Uppdatering av grafisk profil för Karlskrona
kommun

Kommunfullmäktige

BUN.2010.514.460
§ 87
Kostpolicy för måltidsverksamheten inom
förskola, skola, familjedaghem och fritidshem

Kommunfullmäktige

BUN.2010.479.102
§ 102
Kommunala val

Kommunfullmäktige

BUN.2011.220.042
§ 104
Förslag till budget 2012 och planer 2013-2014
för hela Karlskrona kommuns samlade
verksamheter

Kommunfullmäktige

BUN.2010.508.041
§ 105
Delårsrapport per den 30 april 2011 för hela
Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

BUN.2011.52.287
§ 112
Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad
av Spandelstorpskolan
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Kommunstyrelsen

BUN.2011.278.281
§ 137
Förslag avseende städverksamhet

Kommunstyrelsen

BUN.2010.186.291
§ 162
Finansiering av utökad investeringsutgift för
ombyggnad av Tullskolan

Kommunledningsförvaltningen BUN.2010.136.121
Befolkningsprognos för Karlskrona kommun
2011-2020
Tekniska nämnden

BUN.2011.52.287
§ 56
Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad
av Spandelstorpskolan

Åklagarmyndigheten

BUN.2009.229.029
Beslut i överprövningsärende

Blekinge Tingsrätt

BUN.2009.229.029
Protokoll i mål.nr: T 502-10

Juristbyrån Mark & Miljö AB

BUN.2011.189S-190S.606
BUN.2011.195S-196S.606
Överklagande av beslut BSB – Tant Grön

Skolverket

BUN.2011.91.047
Stöd till kompetensutveckling inom området
entreprenörskap i skolan

Skolinspektionen

BUN.2011.309.619
Granskning av modersmålsundervisning och
tvåspråkig undervisning i de nationella
minoritetsspråken i Karlskrona kommun.

Skolinspektionen

BUN.2011.308.611
Utbildning på engelska, färdighetsprov,
utbildning utan att följa timplan samt tvåspråkig
under visning på elevens umgängesspråk

Räddningstjänsten
Östra Blekinge

BUN.2011.270.291
Tillsynsprotokoll Sturkö skola Sporthall byggn 6
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Räddningstjänsten
Östra Blekinge

BUN.2011.271.291
Tillsynsprotokoll Sturköskolan och förskola
byggnad 1-5

Samhällsbyggnadsförvaltningen BUN.2010.129.291

Delegationsbeslut – Anmälan angående
förskoleverksamhet Ryttarlidens förskola
Samhällsbyggnadsförvaltningen BUN.2011.300.291

Delegationsbeslut beträffande äventyrsfritidshem Nättrabyskolan
Till tekniska förvaltningen

BUN.2009.89.820
Skrivelse till tekniska förvaltningen,
fastighetsavd. gällande svar angående hyra
Allhallen, Holmsjö

Socialdemokratiska gruppen
Patrik Hansson

BUN.2010.508.041
Frågor gällande beslut om delårsbokslut
april 2011

Rektorerna
Marina Eriksson
Kurt-Inge Johnsson
Johan Johansson

BUN.2010.163.291
Skrivelse; Oro över Nättrabyskolans tillbyggnad

Förälder till barn på
förskola i Strömsberg

BUN.2010.508.041
Brev med anledning av ett ev kommande beslut
om att lägga ner små förskolor på landsbygden

Förälder på Aspö

BUN.2010.508.041
Öppet brev till barn- och ungdomsnämnden

Anonym

BUN.2011.281.023
Anonymt brev gällande besparingar i kommunen

Förälder till barn på
Fridlevstad skola

BUN.2011.7.004
Synpunkt gällande rektorsbyte på Fridlevstad
skola samt svar från verksamhetschef Mats Dahl

Personal på Hasslö förskola

BUN.2011.296.609
Skrivelse angående beslutet att avd Doppingen
ska stängas.
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Förälder till barn på
Fridlevstad skola

BUN.2011.224.023
Synpunkt gällande rektorsbyte på Fridlevstad skola

Föräldrar på Aspö

BUN.2011.310.611
Skrivelser från föräldrar på Aspö

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
_______________
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§ 116
Kurser och konferenser
Inga nya kurser eller konferenser har inkommit.
____________
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§ 117
Övrigt
Presentation
Peter Arkeklint, ny ekonom för barn- och ungdomsförvaltningen,
presenterar sig. Ordförande hälsar Peter välkommen.
Utskick till arbetsutskottet i september
Ärendeberedningen är flyttad till onsdagen den 7 september. Utskicket
till arbetsutskottet kommer därför inte ske förrän den 8 september.
____________
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Yrkande från sverigedemokraterna BUN gällande social mångfaldsplan
Vi sverigedemokrater är för alla människors lika värde, vi gillar inte särbehandling varken
positiv eller negativ. Vi tror att alla människor i Karlskrona kommun har samma
förutsättningar för att kunna leva, arbeta och bo i vår kommun.
Vi har lä st igenom förslaget till mångfaldsplanen och vi tycker att det är synd att det ska
behövas i Karlskrona. Men vi tycker att den i det stora hela är bra.
Lite olika felaktigheter har smugit sig in i texten som vi skulle vilja ändra eller ta bort helt.
På sidan 12 under rubriken Boende finns en mening som vi skulle vilja stryka helt från
dokumentet då det är ett påstående, påståenden hör inte hemma i dokumentet.
Meningen lyder såhär "Idag förekommer det att en person med icke svenskt namn har

svårare att få hyra eller köpa sin bostad"
På sidan 14 under underrubriken "I Karlskrona vill vi" finn s en mening som vi skulle vilja
förändra. "syftet är att tidigt kunna påverka barn och ungdomars attityder för ett mer

mångkulturellt samhälle".
Vi vill att meningen istället ska låta såhär" syftet är att t idigt kunna påverka barn och
ungdomars attityder för att de ska lära sig att se mångfaldsperspektivet, där männiksor är
födda olika med olika bakgrund. En del är homosexuella, födda utomlands, sitter i rullstol, är
kristna eller muslimer. M en alla är människor och alla är lika värda .
På sidan 15 längst ner finn s en mening som vi också vill stryka.

"att tillgång till personal av underrepresenterat kön inom kommunens olika
omsorgsområden skall stärkas"
(

Vi vill stryka den för att vi inte tycker att man i modern tid ska bestämma yrken efter kön.
Man får söka tjänst erna efter sina olika förutsättningar och då får den tjänsterna som är
bäst lämpad. Är det ett ställe där det är mycket tunga lyft kanske det ska vara en stark
människa där sen spelar det ingen roll om det är en man eller kvinna .

8'8
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Karlskrona den l september 2011

SÄRSKILT YTTRANDE
Ärende 7 Budgetjustering 2011 - förslag till ändrade biclragsbelopp för 2011 för kommunal och fristående verksamhet.'

(

Den socialdemokratiska gruppen lämnar ett skriftligt särskilt yttrande med anledning av behandlingen av ovanstående ärende. Vid nämndens sammanträde den 31 augusti beslutades att
sänka bidragen till för- och grundskola för att möta det prognostiserade underskottet. Redan
vid nänmdens sammanträde den 1 juni 20 11 prognostiserades en negativ avvikelse på
-6,5 mkr för nämndens totala verksamhet. Förvaltningsledningen presenterade ett flertal fö rslag för att undvika minus vid årets slut. Tyvärr orkade inte femklövern gå till beslut när det
väl gällde. Total förvirring uppstod under och efter nämndsmötet. Vi socialdemokrater ställde
frågor vid nämndsmötet den I juni gällande de ekonomiska effekterna av besluten. Vid sammanträdet den I juni föres log vi socialdemokrater också att nämnden skulle kallas till extra
sammanträde den 17 juni 201 1 för att ta ställning till konkreta åtgärder för att komma i ekonomisk balans. Detta förslag röstades ner av femklöverns företrädare. Den socialdemokratiska
gruppen har även efter mötet ställt skriftliga frågor till förvaltningen gällande deras bedömningar kring ekonomin. Vi har inte kunnat få några entydiga och klara svar på våra frågor.
När nu nämnden åter samlades till sanun anträde den 31 augusti 201 1 presenteras en negativ
avvikelse på -6,3 mkr för nämndens totala verksamhet. Alltså i princip exakt sanuna läge som
i juni 20 11. Tyvärr får vi konstatera att våra farhågor besannades. Femklöverns oförmåga att
hantera den ekonomiska situationen i1man sommaren i1mebar flera månaders passivitet.
Vid behandlingen av ärende 7 den 3 1 augusti framskymtade också uttalanden om att det är
högst tveksamt om nämnden kommer att klara att hålla sig inom tilldelad budgetram 2011.
Just nu ska delårsbokslut per den 31 augusti upprättas. Först när delårsbokslutet är sanrnmnställt kan det, enligt uppgift, göras en bedönming av det ekonomiska läget för nämndens totala
verksamhet.
Vi i den socialdemokratiska gruppen kräver att ordföranden i barn- och ungdomsnänmden
omedelbart kallar nämnden till extra sammanträde om det visar sig att nämndens beslut i
ärende 7 den 3 1 augusti inte rar önskad effekt och/eller att delårsbokslutet visar på obalans
trots sänkta bidrag för för- och grundskola.
Avslutningsvis konstaterar vi socialdemokrater att för- och grundskola i Karlskrona har för
snålt tilltagna resurser. Kravet på högre måluppfyllelse och trygghet i skolan möts inte, enligt
vår mening, med sänkta elevbidrag. Vi anser att vi omgående måste påbö1ja diskussioner om
hur vi ska kunna öka måluppfyllelsen i grundskolan och säkra kvaliten i förskolan.
Den borgerliga regeringens beslut att sänka skatterna med 100 miljarder kronor betalas, tyvärr, slutligen bl. a. av förskolebarnen och eleverna i vår konunun.
För hela den socialdemokratiska gruppen i barn- och ungdomsnämnden
Patrik Hansson
gruppledare
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28 september 2011

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 28 september 2011
§ 118 Aktuell information
- Lägesrapport tidplan, ekonomi mm nya enheter
- Åtgärdsplan Trygghet och studiero
- Attitydundersökning för åk 5 och 8
- Tillsättning av förskolechef/rektorer
- Anmälningsplikt vid kränkningar
§ 119 Förslag till ändringar i delegationsordningen
§ 120 Sammanträdestider 2012
§ 121 Delårsbokslut med personalnyckeltal augusti 2011
§ 122 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
§ 123 Meddelanden
§ 124 Kurser och konferenser
§ 125 Övrigt
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28 september 2011

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 28 september 2011 kl 08.30 – 12.00

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Peter Christensen (FP)
Pernilla Persson (C)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Shirin Sahebjamee (S)
Eva Henningsson (S)
Ersättare
Emina Cejvan (M)
Magnus Johansson (M)
Christopher Larsson (SD)
Eva Franksson Colliander (C)
Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Peter Arkeklint, controller
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare § 118:3 samt § 119
Eva Karlsson, nämndsekreterare
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28 september 2011

Utses att justera Birgitta Gamelius (M)
Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen
den 3 oktober 2011

Justerade paragrafer §§ 118-125
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 28 september 2011
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den
4 oktober 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare
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§ 118
Aktuell information
1. Lägesrapport tidplan, ekonomi mm nya enheter
Tullskolan
Arbetet med renovering av Tullskolan löper på enligt planen.
Spandelstorp
Eleverna som flyttats från Spandelstorp till Vedebyskolan trivs mycket bra
på sin nya skola.
Holmsjö
Byggnationen av Allhallen i Holmsjö kommer att starta som planerat.
Projekteringen av Holmsjö skola kommer nu att påbörjas.
Nättraby
Besked på de markprov på föreslagen tomt för den nya skolan
beräknas ges i början av november.
Hyran av de tillfälliga modulerna kan eventuellt behöva förlängas.
Ryttarlidens förskola
Invigning av Ryttarlidens förskola i Nättraby sker idag den 28 september.
_____________

28 september 2011

BUN.2011.355.619

§ 118 forts
Aktuell information
2. Åtgärdsplan Trygghet och studiero
Åtgärdsplanen delas ut.
En åtgärdsplan har nu arbetats fram gällande Trygghet och studiero i
Karlskronas förskolor, skolor och fritidshem. Planen är ett resultatet dels
av nya skollagen och dels av arbetet som gjorts i politikergruppen i barnoch ungdomsnämnden.
_______________
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Staben
A Ottosson
Akten
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BUN.2011.353.619

§ 118 forts
Aktuell information
3. Attitydundersökning för åk 5 och 8
Kvalitetssamordnare Anita Ottosson redovisar attitydundersökningarna
som genomförts i åk 5 och 8.
Anita redovisar de förändringar som skett sedan tidigare undersökningar,
vilka frågor/kriterier som eleverna fått svara på, svarsfrekvensen samt
resultaten. Undersökningen visar att en utveckling behöver ske på vissa
områden.
En handlingsplan med åtgärder kommer att arbetas fram på de punkter
där skolrapporten visar att det finns behov.
Åtgärdsplanerna ska skickas in till verksamhetschefen senast december
2011 tillsammans med den uppföljning som gjorts av svaren som lämnats
till Skolinspektionen.
Ordförande framför ett stort tack till Anita Ottosson för informationen och
för ett föredömligt arbete.
Förslag
Patrik Hansson (S) föreslår från den socialdemokratiska gruppen
att attitydundersökningen kompletteras med förvaltningens slutsatser
och förslag till förbättringsåtgärder.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt förslaget.
_____________

28 september 2011

§ 118 forts
Aktuell information
4. Tillsättning av förskolechef/rektorer
Tillsättning av förskolechef/rektorer har skett på följande områden:
- Ann-Charlotte Wernered, förskolechef Tallbackens förskola och
Thunells förskola, Rödeby skolområde
- Per-Olof Mattsson, rektor Östra Torpskolan och Lyckåskolan,
Lyckeby skolområde
- Lisa Lejhall, rektor Tvings skola och Fridlevstads skola,
Rödeby skolområde
- Kjell Prahl, rektor Strömsbergs skola och Holmsjö skola,
Rödeby skolområde
- Carina Bärlund, rektor Skrävle skola och Jämjö kyrkskola,
Jämjö skolområde
- Ulla Winza, rektor Vedebyskkolan, Lyckeby skolområde
Förordnandet är förlängt t o m vårterminen 2012.
____________
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BUN.2011.356.619

§ 118 forts
Aktuell information
5. Anmälningsplikt vid kränkningar
Fr o m den 1 juli 2011 gäller ny skollag som innehåller en rad nyheter samt
skärpta krav för alla som arbetar bland barn och elever.
Nytt i lagen är att för all personal, som arbetar i barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter, gäller att den som får kännedom om att ett
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är
skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller till rektorn.
En blankett har tagits fram som ska användas vid anmälan.
En sammanställning kommer att göras några gånger per år. Denna kommer
att redovisas till barn- och ungdomsnämnden.
____________
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Staben
A Ottosson
Förskolechefer
Rektorer
Skolområden
Akten
§ 119
Förslag till ändringar i delegationsordningen

9

BUN.2010.151.002

Nuvarande delegationsordning antogs av BUN den 1 juni 2011 och började
gälla fr o m den 1 juli 2011.
Efter att planen tagits i bruk har några brister uppmärksammats.
Punkten 3.4
Beslut om huruvida elev som mottas i grundsärskola huvudsakligen ska läsa
ämnen eller ämneskombinationer. Delegat: Rektor
ändras till
Beslut om huruvida elev som tas emot i grundsärskola huvudsakligen ska läsa
ämnen eller ämnesområden
Delegat: Samordnare för särskolan
Punkten 3.8
Prövning om elev ska tas emot i särskolan.
ändras till
Prövning om elev ska tas emot i grundsärskolan.
Vidare kompletteras planen med punkten 2.4 som ska lyda
Skyldighet att utreda omständigheterna kring anmälda kränkningar samt vidta
åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Skollagen 6:10.
Delegat: Förskolechef/Rektor

Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna ändringar i delegationsplanen enligt förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________

28 september 2011

BUN
Centr förv
Förskolechefer
Rektorer
Skolomr
Media
E Arebark
KKC
Stöd/utv
Friskolor
Ensk vht
Psilander Graf
Info.enheten
Receptionen
Samv gr
Akten

BUN.2011.354.006

§ 120
Sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämnden 2012
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
sammanträdesplan för barn- och ungdomsnämndens sammanträdestider
2012.
Med på planen finns även förslag till datum för ärendegenomgång och
sammanträdestider för arbetsutskottet.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att godkänna föreslagen sammanträdesplan för 2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
___________
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Kommunstyrelsen
Staben
Ekonomi
Akten

11

BUN.2010.508.041

§ 121
Delårsbokslut med personalnyckeltal augusti 2011
Controller Peter Arkeklint och förvaltningschef Maria Persson redogör för
delårsbokslutet per augusti 2011.
Prognos
Prognostiserat utfall per den 31 december 2011 beräknas totalt till – 3,5 Mnkr
vilket är en förbättring jmf föregående prognos från april med 3,0 mnkr. Många
av enheterna har ekonomiska svårigheter och i de rapporter som inkommit i
samband med delårsbokslutet är problemen framförallt, att antalet
elever/plaster (dvs. intäkterna) blivit lägre än vad enheterna räknat med och
således finns det inte täckning för lagd kostnadsbudget.
Kommentarer till prognostiserad avvikelse
Skolområdenas avvikelser
Det finns alltför många skolor där klasstorlekarna understiger 20 elever. Det
finns ingen ekonomisk möjlighet att klara detta idag. Inför budgetarbetet 2011
fanns inte utrymme att behålla stödet till landsbygdsskolorna på samma nivå
som 2010, vilket fick till effekt att det reducerades med 3,8 mkr. Detta gör att
förvaltningen idag upplever att dessa skolor har problem att klara sig inom
tilldelad ram. De små skolorna som inte får fulltaliga klasser har stora problem
med att få balans i budgeten.
Det finns enheter som fått betydligt högre måltidskostnader. I flera fall är det
skolor där verksamheten haft ett tillagningskök med försäljning till andra
enheter. I de fall enheten även drabbats av minskade intäkter på grund av
elevminskningar blir det problem på kort sikt med att anpassa organisationen
och underskott uppstår.
Det finns även några förskoleenheter som upplever ekonomiska bekymmer.
Framförallt är det de enheter som inte längre får samma påfyllning av
placerade barn när en förskjutning av efterfrågan sker. Förvaltningen ser
tydligt att efterfrågan centralt ökar medan den minskar i ytterområdena.
Många enheter har varit alltför optimistiska i sina antaganden om antalet
elever/platser och den intäkt som detta skulle ha genererat. Det har medfört
att kostnaderna har varit för höga i relation till verksamhetens faktiska intäkter.
Enheterna får därmed problem med att anpassa sina kostnader till sina
verkliga intäkter. I augusti fattade nämnden beslut att reducera ”elevpengen”
under sista kvartalet 2011. Den kostnadsreducering som behövts för att möta
de minskade intäkterna under sista kvartalet bedöms inte få fullt genomslag
delvis beroende på den korta tidshorisonten.
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forts § 121
Sammantaget prognostiserar enheterna ett underskott om totalt -15,5 mnkr vid
utgången av december 2011. Detta är en försämring jämfört prognosen som
lämnades i april.
Förvaltningskontorets avvikelser
Prognos elevvolymer i F-9 (exkl. särskolan) 2011
Prognosen utgår från de skolval som gjorts inför hösten 2011 och volymerna i
grundskolan är mindre än budgeterat för hösten 2011 och därmed kommer
den volymrelaterade kostnaden att understiga budget och överskottet jmf
budget beräknas till +2,9 Mnkr.
Barn- och ungdomsförvaltningen har för nyanlända budgeterat 3,5 mnkr för
2011. Utifrån antalet nyanlända januari-augusti beräknas det bli ett överskott
jämfört med budget med +1,0 Mnkr för 2011.
Prognos volymer fritidshem 2011
När det gäller fritidshemmen kommer volymerna att vara lägre jämfört budget
för resterande del av året och överskottet prognostiseras till +2,6 Mnkr.
Prognos volymer förskola och pedagogisk omsorg 2011
Budgeten bygger på ett antal antagande och förvaltningen kan idag se att
nyttjandegraden har ökat jämfört med den budgeterade nivån. Förvaltningen
märker även av att det sker en inflyttning till kommunen. Förvaltningen har
ännu ingen ny befolkningsprognos att referera till men bedömningen idag är
att det budgeterats med 30 helårsplatser för lite för befintlig förskola. Detta
innebär en utökad kostnad och en budgetavvikelse med -2,3 Mnkr.
Förvaltningen ser en minskad efterfrågan på förskoleplatser i kommunens
ytterområden. Då dessa förskolor blir mindre och mindre innebär det att det
blir allt svårare att klara öppettiderna med befintlig bemanning.
Reserv
Barn- och ungdomsförvaltningen hade vid årets början en reserv på 8,0 mnkr.
Per augusti uppgår reserven till 7,6 mnkr. Förändringen avser bl.a. utökat
lokalbehov Rosenholmsskolan samt minskad ram för ”Klimatsmart
administration”.
Diskussion pågår med Serviceförvaltningen om hur stora inköp i kronor Barnoch ungdomsnämnden har garanterat att köpa livsmedel för under 2011.
Beräknade volymer kommer inte att nås och därmed kommer en
engångskostnad att uppstå.
Sammanfattningsvis uppgår för Barn- och ungdomsnämnden den
prognostiserade negativa budgetavvikelsen för 2011 till totalt -3,5 mnkr.
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Åtgärder med anledning av befarat underskott
Nämnden har i samband med budgetuppföljning för första tertialet 2011 fattat
beslut om ett antal åtgärder för att komma till rätta med det då befarade
underskottet. Utöver de åtgärderna togs vi nämndens sammanträde i augusti
beslut om ytterligare åtgärder innebärande att elevbidraget sänks under sista
kvartalet 2011. Förvaltningen och enheterna har att förhålla sig till dessa
besparingar och därmed anpassa sina kostnader så att det totalt sett råder
balans mellan budget och utfall vi utgången av 2011. Förvaltningsledning har
varit tydlig i sin styrning och ledning mot enheterna att alla måste anstränga
sig och försöka få ner sina kostnader samt att enheter som har upparbetade
överskott per augusti inte får disponera dessa under hösten utan överskotten
skall kvarstå vid årets slut.
Investeringsredovisning
Av årets totala investeringsbudget på 7,9 mnkr inkl 1,3 mnkr från 2010 har
hittills förbrukats 1,7 mnkr. Men bedömningen idag är att hela
investeringsanslaget kommer att ha förbrukats vid årets slut.
Måluppfyllelserapportering
I budgeten för 2011 finns följande verksamhetsmål för barn- och
ungdomsnämndens verksamhet:
Nr
1

Mål
Alla barn i kön till förskolan skall ha fått en
plats sig tilldelad senast fyra månader från
ansökningsdatum

Status
Detta mål har förvaltningen klarat till och
med augusti 2011.

2

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga
till fortsatta studier på gymnasiet ska öka
årligen. Långsiktiga målet ska vara 100
%.

3

Antalet förskolor/ skolor med Grön Flagg
ska öka.
Andelen trygga elever ska öka i de
attitydundersökningar som genomförs

Före sommarskola
Efter
sommarskola
2009
87,4%
91,7%
2010
89,2%
92,4%
2011
88,2%
91,8%
Redovisas i årsbokslutet

4

Resultat: Andelen har ökat.
2009 (åk9) 65%
2010 (åk 5) 75%
2011 (åk8) 96%
2011 (åk 5) 97%
Förklaring: Tidigare undersökningar har
ställt frågan något annorlunda än i
undersökningen 2011. Under 2009 och
2010 ställdes frågan om ”Eleven kände sig
rädd/orolig”. Enligt SKL:s formulering frågas
f.ro.m 2011 efter om ”Eleven känner sig
trygg”.
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Personalnyckeltal
Vi har under perioden ökat med totalt 34 årsarbetare jämfört med samma
period 2010.
Totalt har sjukfrånvaron sjunkit med ca 0,40 dagar. Sjukfrånvaron i
åldersgruppen 0-29 år och 60-67 år har dock ökat något. I åldersgruppen 0-29
är det till största delen korttidsfrånvaro som ökat medan långtidsfrånvaron ökat
hos åldersgruppen 60-67. Båda dessa åldersgrupper är relativt få i förhållande
till övriga anställda vilket får genomslag i siffrorna.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att

delårsrapport per den 31 augusti 2011 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

Yrkande
Patrik Hansson (S) yrkar på en tilläggsattsats:
att begära att få komma till kommunstyrelsens allmänna utskott för att få
möjlighet att beskriva barn- och ungdomsnämndens svårigheter att uppnå
målet om att öka antalet elever i år 9 som är behöriga till gymnasiet. Samt
få möjlighet att tillsammans med kommunledningen diskutera vilka
ambitioner Karlskrona kommun vill ha med barnomsorgen och
grundskolan utifrån verkligheten med bristande resurser.
Nicklas Platow (M) yrkar avslag på Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Patrik Hanssons tilläggsyrkande bifall mot
avslag och finner att barn- och ungdomsnämnden avslår tilläggsyrkandet.
Omröstning
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som stödjer Patrik Hanssons tilläggsyrkande röstar ja. Den som stödjer
avslag röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S),
Helene Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Shirine Sahebjamee (S),
Eva Henningsson (S).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Emma
Stjernlöf (M), Birgitta Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Peter Christensen (FP),
Pernilla Persson (C), Thomas Brindefalk Knutsson (KD).
Ola Svensson (SD) avstår från omröstning på grund av att Sverigedemokraterna inte varit inbjudna till det extra arbetsutskottet den
22 september.
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Barn- och ungdomsnämnden har med 8 ja-röster, 6 nej-röster och en nerlagd
röst beslutat avslå Patrik Hanssons tilläggsyrkande.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att

delårsrapport per den 31 augusti 2011 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.
____________
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§ 122
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
Dnr

Ärendemening
Protokoll från
centrala samv.gr

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2011.45S.606

Utökning av
vistelsetid på förskola

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN
2011.67S.609

Dispens från gällande
regler och tillämpningsföreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN
2011.82S.606

Dispens från gällande
regler och tillämpningsföreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN
2011.289.214

Yttrande i planärende ang plan
för kv Dahlberg,
Trossö

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN4
2011.160.609

Upprättande av
likabehandl.plan
Torhamns skola/
fritidshem

Jämjö skolområde
Helen Sollin

BUN9
2011.75S.606

Prövning om en elev
ska tas emot i grundsärskolan och där läsa
ämnen eller
ämnesområden

Enheten för stöd och utveckl

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegationsärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
____________
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§ 123
Meddelanden
Kommunfullmäktige

BUN.2011.333.178
§ 124
Handlingsprogram skydd & beredskap
2011-2014
Handlingsprogram förebyggande verksamhet

Kommunfullmäktige

BUN.2011.334.709
§ 128
Framtidsprogram för insatser till personer med
funktionsnedsättning i Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

BUN.2011.335.041
§ 129
Barntillsynskostnader i samband med politiska
uppdrag

Kommunstyrelsen

BUN.2010.479.102
§ 193
Kommunala val

Kommunfullmäktige

BUN.2011.340-344.610 (fem ärenden)
Uppdrag till nämnder/styrelser enligt beslut i
kommunfullmäktige den 21 juni 2011

Tekniska nämnden

BUN.2009.89.820
§ 91
Ansökan om projekteringstillstånd för
ombyggnad av Holmsjö skola

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2011.13.042
Dom; Bidrag enligt 9 kap 6 § skollagen

Skolinspektionen

BUN.2011.323.609
Begäran om underlag inför riktad tillsyn av
handläggning och utredning inför beslut
om mottagande i särskolan inkl svar

Räddningstjänsten
Östra Blekinge

BUN.2011.338.290
Tillsynsprotokoll Fredriksdals förskola
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Skärgårdens Montessoriförskola

Ann-Marie Landström

BUN.2011.187S.606
Brev gällande beslut i nämnden, BSB-potten.

Föräldrar på Aspö

BUN.2011.310.611
Brev från föräldrar på Aspö

Anonym

BUN.2011.337.610
Skrivelse gällande skattepengar till skolan –
besparingar

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
__________
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§ 124
Kurser och konferenser
Skolinspektionens dag 2011
Datum: 30 november 2011 kl. 09.00-16.00.
Plats: Malmö
Kostnad: 440 kr inkl. moms.
Sista anmälningsdag: 14 oktober 2011.
Intresseanmälan till Eva Karlsson senast den 12 oktober 2011.
För tillfället är kursen fulltecknad.
Offentlighets- och sekretesslagen
Datum: 18 november 2011
Plats: Åhus
Kostnad: 1875 kr exkl. moms
Sista anmälningsdag: 7 november 2011
____________
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§ 125
Övrigt
Inga frågor under övrigt.
_________

20

26 oktober 2011

1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 26 oktober 2011
§ 126 Aktuell information
- Redovisning ökad måluppfyllelse
- Olycksfallsstatistik 2010 – återkommer i november
- Kvalitetssystemet – återkommer i november
- Seniorer i skolan
- Överklagande BSB-pott
Skärgårdens Montessoriförskola – återkommer i november
§ 127 Frukost på försök
§ 128 Förslag till policy om avgifter i kommunala förskolor, skolor och
fritidshem
§ 129 Förslag om revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
§ 130 Etablering av förskola på Tullskolan samt tillfällig förskola på Hästö
§ 131 Förslag om nytt PuL-ombud för barn- och ungdomsförvaltningen
§ 132 Anpassning av system för tilläggsbelopp
§ 133 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
§ 134 Meddelanden
§ 135 Kurser och konferenser
§ 136 Övrigt

26 oktober 2011

Plats och tid

Kommunhuset, lokal: Freden
onsdagen den 26 oktober 2011 kl 08.30 – 12.20

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M)
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)

2

Tjänstgörande ersättare Eva-Britt Dahlström (S)
Eva Franksson Colliander (C)
Ersättare
Eva Henningsson (S)
Christopher Larsson (SD)
Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Dahl, verksamhetschef
Peter Arkeklint, controller
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare § 126:4
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Övriga

Ulla Ståhl, rektor Sunnadalskolan § 126:1
Ulla Winza, rektor Vedebyskolan § 126:1
Annika Fors, specialpedagog Vedebyskolan § 126:1
Karl-Erik Olsson, föredragande Seniorer i skolan § 126:4
Elsmarie Furuvall Mattsson, föredragande Seniorer i skolan § 126:4
Gun Hansson, senior Blå Ports förskola § 126:4
Sven Norén, senior Rosenfeldtskolan § 126:4
Marie Petersson, Vision § 126:1
Mats Viebke, Vision § 126:1

26 oktober 2011
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Utses att justera Ola Svensson (SD)
Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli måndagen
den 31 oktober 2011

Justerade paragrafer §§ 126-136
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 31 oktober 2011
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den
1 november 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare

26 oktober 2011
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Staben

§ 126
Aktuell information
1. Redovisning ökad måluppfyllelse
Ulla Ståhl, rektor Sunnadalskolan, Ulla Winza, rektor Vedebyskolan och
Annika Fors, speciallärare Vedebyskolan redovisar hur de arbetar med
ökad måluppfyllelse på dessa skolor.
Eva Franksson Colliander (C) framför sin uppskattning på det jobb och
engagemang som läggs ner ute på skolorna. Övriga ledamöter delar
Evas inlägg.
Ordförande tackar för informationen.
____________

26 oktober 2011

5

§ 126 forts
Aktuell information
2. Olycksfallsstatistik
Ärendet återkommer till nämndens sammanträde den 23 november 2011.
_______________

26 oktober 2011
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§ 126 forts
Aktuell information
3. Kvalitetssystemet
Ärendet återkommer till nämndens sammanträde den 23 november 2011.
_____________

26 oktober 2011
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§ 126 forts
Aktuell information
4. Seniorer i skolan
Initiativtagarna till Seniorer i skolan Elsmarie Furuvall Mattsson,
Karl-Erik Olsson och Anita Ottosson informerar om verksamheten.
Gun Hansson, senior på Blå Ports förskola och Sven Norén, senior
på Rosenfeldtskolan berättar om hur det är att vara senior.
Nämndens ledamöter får se en film som gjorts om Seniorer i skolan.
Filmen ska textas på danska, lettiska och engelska.
Konceptet Seniorer i skolan har spridit sig till flera kommuner i Sverige och
även till Danmark och Lettland.
Hittills har ca 200 seniorer utbildats och idag är det ca 135 verksamma
seniorer i våra verksamheter.
Alla seniorer lämnar utdrag från belastningsregistret och skriver på
försäkran om tystnadsplikt.
Ordförande tackar för föredragningen.
____________
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BUN.2011.187S.606

§ 126 forts
Aktuell information
5. Överklagande BSB-pott Skärgårdens Montessoriförskola
Ärendet återkommer till nämndens sammanträde den 23 november 2011.
____________
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Staben
Förskolechefer
Rektorer
Akten

9

BUN.2010.508.041

§ 127
Frukost på försök
I beslut om internbudget för barn- och ungdomsnämnden 2011 gavs
uppdraget till förvaltningen
att utreda möjligheterna att införa frukost på försök på en eller flera skolor i
kommunen.
Budgetläget i nämndens verksamheter är mycket ansträngt och har så varit
under 2011, vilket framgår av uppföljningar som redovisats för nämnden. I det
läget vill förvaltningen föreslå att utredningsuppdraget dras tillbaka; det är inte
ansvarsfullt att lägga resurser på en utredning som utmynnar i kostnadsdrivande åtgärder i det läge som råder.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att dra tillbaka utredningsuppdraget om frukost i skolan
Yrkande
Nicklas Platow (M), Birgitta Gamelius (M), Emma Stjernlöf (M) och
Thomas Brindefalk Knutsson (KD) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Eva-Britt Dahlström (S),
Helene Gustafsson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) och Ola Svensson (SD)
yrkar avslag på tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall till tjänstemannaförslaget mot
avslag och finner att barn- och ungdomsnämnden bifaller tjänstemannaförslaget.
Omröstning
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositonsordning:
Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja. Den som stödjer avslag på
tjänstemannaförslaget röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Emma
Stjernlöf (M), Birgitta Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Thomas Brindefalk
Knutsson (KD) och Eva Franksson Colliander (C).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland
Andréasson (S), Helene Gustafsson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Ola Svenson
(SD) och Åsa Gyberg Karlsson (V).
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Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster och 7 nej-röster, med
ordförandes röst som utslagsröst, beslutat att bifalla tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således
att dra tillbaka utredningsuppdraget om frukost i skolan.
Reservationer
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Ola Svenson (SD) och Åsa Gyberg
Karlsson (V) reserverar sig mot förslaget.
___________
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Staben
Förskolechefer
Rektorer
Akten

BUN.2010.508.041

§ 128
Avgiftsfri förskola/skola
Enligt skollagen ska skolan i princip vara avgiftsfri, men bestämmelserna
medger att det får förekomma enstaka inslag som kan medföra obetydlig
kostnad för eleverna. Frågan om vilka kostnader som är förenliga med
skollagens bestämmelser har prövats i åtskilliga ärenden. Skolinspektionen
redovisar i ett PM den praxis som utvecklats.
I PM:et listas vilka enstaka kostnader som kan respektive inte kan få
förekomma. Förvaltningschefen har diskuterat frågeställningen med rektorer,
förskolechefer och personal och därvid kommit fram till att ett absolut förbud
mot enstaka kostnader kan ge icke önskvärda konsekvenser.
Den policy som föreslås till nämnden omfattar några av de möjliga enstaka
kostnader som Skolinspektionen listar som förenliga med skollagen.
Enstaka kostnader som får tas ut och beloppens storlek
• 100 kronor/läsår för aktiviteter kopplade till idrott och hälsa (friluftsdagar).
• 100 kronor för klasskassa för en termin (frivillig schablonsumma i förväg) –
ska inte administreras av skolan utan ska vara föräldrarnas ansvar, liksom
insamling som eleverna gör genom att organisera aktiviteter, t ex disco
och enklare försäljning.
Kostnad för studiebesök/studieresa ligger inom förskolechefs/rektors
budgetansvar eftersom sådana aktiviteter utgör del av undervisningen – i detta
gör denna policy ett avsteg från Skolinspektionens PM.
Lunch ska alltid bekostas av förskolan/skolan. Som en acceptabel enstaka
kostnad ska också medhavd frukt och enkel matsäck betraktas. Det är då av
största vikt att pedagogerna ansvarar för att enskilda elever/barn inte kommer
i en tråkig situation om familjen inte kan tillgodose detta.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås
att besluta i enlighet med ovanstående förslag.
Yrkanden
Nicklas Platow (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Eva-Britt Dahlström (S),
Helene Gustafsson (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar avslag på
tjänstemannaförslaget.
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Ola Svensson (SD) lämnar ett ändringsyrkande:
att text i sista stycket stryks från: Lunch ska alltid bekostas av förskola/skola.
Text som enligt ändringsyrkandet ska strykas är:
”Som en acceptabel enstaka kostnad ska också medhavd frukt och enkel
matsäck betraktas. Det är då av största vikt att pedagogerna ansvarar för att
enskilda elever/barn inte kommer i en tråkig situation om familjen inte kan
tillgodose detta.”
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bilfall till tjänstemannaförslaget mot avslag
av detsamma och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att bifalla
tjänstemannaförslaget.
Omröstning
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja. Den som stödjer avslag på
tjänstemannaförslaget röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Emma
Stjernlöf (M), Birgitta Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Thomas Brindefalk
Knutsson (KD) och Eva Franksson Colliander (C).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland
Andréasson (S), Helene Gustafsson (S), Eva-Britt Dahlström (S), Ola Svenson
(SD) och Åsa Gyberg Karlsson (V).
Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster och 7 nej-röster, med
ordförandes röst som utslagsröst, beslutat att bifalla tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på tjänstemannaförslaget mot Ola Svenssons
ändringsyrkande och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att bifalla
tjänstemannaförslaget.
Omröstning
Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja. Den som bifaller
ändringsyrkandet röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Emma
Stjernlöf (M), Birgitta Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Thomas Brindefalk
Knutsson (KD) och Eva Franksson Colliander (C).
Följande röstar nej: Ola Svensson (SD)
Följande avstår: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland
Andréasson (S), Helene Gustafsson (S), Eva-Britt Dahlström (S) och
Åsa Gyberg Karlsson (V).
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Barn- och ungdomsnämnden har med 7 ja-röster, 1 nej-röster och 6 ledamöter
som avstår, beslutat att bifalla tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således enligt tjänstemannaförslaget.
•
•

100 kronor/läsår för aktiviteter kopplade till idrott och hälsa (friluftsdagar).
100 kronor för klasskassa för en termin (frivillig schablonsumma i förväg) –
ska inte administreras av skolan utan ska vara föräldrarnas ansvar, liksom
insamling som eleverna gör genom att organisera aktiviteter, t ex disco
och enklare försäljning.

Kostnad för studiebesök/studieresa ligger inom förskolechefs/rektors
budgetansvar eftersom sådana aktiviteter utgör del av undervisningen – i detta
gör denna policy ett avsteg från Skolinspektionens PM.
Lunch ska alltid bekostas av förskolan/skolan. Som en acceptabel enstaka
kostnad ska också medhavd frukt och enkel matsäck betraktas. Det är då av
största vikt att pedagogerna ansvarar för att enskilda elever/barn inte kommer
i en tråkig situation om familjen inte kan tillgodose detta.
Reservationer
Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Eva-Britt Dahlström (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V)
reserverar sig mot förslaget.
Ola Svensson (SD) reserverar sig till förmån för eget ändringsyrkande.
___________
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Kommunfullmäktige
Staben
Akten

BUN.2011.51.003

§ 129
Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
Nuvarande reglemente fastställdes av Kommunfullmäktige den 28 april 2011.
§ 57.
I reglementet finns skrivning som inte är förenlig med den lagstiftning som
gäller för barn- och ungdomsnämndens verksamheter och som förbisågs vid
revideringen.
Under rubriken Verksamhetsområde § 1 5 stycket är lydelsen För barn och
ungdomar med funktionshinder skall Barn- och ungdomsnämnden besluta om
bistånd enligt socialtjänstlagen § 6 och skollagen 2 kapitlet 9 § (SOL §16).
Texten föreslås ändras till För barn och ungdomar i behov av särskilt stöd skall
sådant stöd ges i enlighet med vad skollagen föreskriver avseende förskola,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att godkänna revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente enligt
förslag.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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S Ohlsson
Berörda förskolechefer
Tekniska förvaltningen
Akten

BUN.2011.

§ 130
Etablering av förskola på Tullskolan samt tillfällig förskola på Hästö
Bakgrund
För att möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser 2012 framförallt inom
Trossö/Wämöområdet har Barn- och ungdomsnämnden beslutat att skapa
utrymme för tre nya förskoleavdelningar på Tullskolan. Verksamheten i dessa
lokaler kan startas sommaren 2012 när Tullskolans lokaler planeras vara
ombyggda.
Behovet av förskoleplatser i detta område är stort redan nu och flera barn
placeras utanför området framförallt i Lyckebyområdet. Från januari – juni
2012 är det ytterligare barn som önskar plats på Trossö/Wämöområdet .
För att möta detta behov behövs en tillfällig verksamhet i avvaktan på att
Tullskolans lokaler står färdiga vid halvårsskiftet.
Förslag
Våren 2011 användes Hästö medborgarhus för en till två tillfälliga
förskoleavdelningar. Medborgarhuset är en kommunalägd lokal som idag står
tom och det är möjligt att hyra lokalen under våren 2012 för
förskoleverksamhet.
Ekonomi
Hästö medborgarhus hyrs från 19 december 2011 till ca 30 juni 2012. Hyran
för lokalen är cirka 106 000 kr för perioden.
Kostnaden för verksamheterna, Hästö respektive Tullen, (exkl lokaler)
beräknas täckas inom den budget som läggs för förskoleplatser 2012.
Ola Svensson (SD) frågar om byggnationen på Tullskolan går enligt planen
vad gäller färdigställande med tanke på hyra av externa lokaler på Hästö.
Förvaltningen svarar att byggnationen håller tidplanen. Inflyttning av förskolan
i Tullskolan ska kunna ske som planerat.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

öppna förskoleverksamhet i Tullskolans ombyggda lokaler från
sommaren 2012

att

öppna tillfällig förskoleverksamhet på Hästö medborgarhus under våren
2012

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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Datainspektionen
A Karlsson
L Winnow
Akten

BUN.2011.

§ 131
Nytt PuL-ombud för barn- och ungdomsförvaltningen
Efter översyn av fördelning av arbetsuppgifter föreslås att Lise-Lott Winnow
utses till nytt personuppgiftsombud för barn- och ungdomsförvaltningen
från och med den 1 november 2011.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

utse Lise-Lott Winnow till nytt personuppgiftsombud från och med
den 1 november 2011.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
____________
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Stab
Förskolechefer
Rektorer
Fristående verksamhet
Akten
§ 132
Anpassning av system för tilläggsbelopp

BUN.2011.

Sedan lagändringen 2010 som fastställt att varje kommun måste ha ett system
för tilläggsbelopp har Barn – och ungdomsförvaltningen både utvecklat och
förändrat principerna för detsamma.
De senaste terminerna har inkommit drygt 100 ansökningar varav ungefär
hälften beviljats. Varje ansökan kräver att förskolans eller skolans personal
lägger mycket tid på formulera och besvikelserna har på olika
sätt framförts.
Det råder nu stor enighet bland berörda skolledare inom förskola och skola,
och i förvaltningsledningen att målgruppen för tilläggsbidrag bör minskas.
Bakgrund
Förskolan och skolan har ett ansvar för att tillgodose barnens/elevernas behov
av stöd.
I det grundbelopp som finns för varje förskoleplats/elev ska rymmas ledning,
administration, kompetensutveckling, personal, läromedel och annan
utrustning, stödundervisning, samt andra resurser för stödbehov.
Grundbeloppet är lika för alla elever oavsett huvudman, men ersättningen är
åldersdifferentierad i flera intervaller.
I barn- och ungdomsförvaltningens ekonomiska fördelningssystem finns i
dagsläget tilläggsbelopp utöver grundbeloppet för:
• Nyanlända skolelever - de första två vistelseåren i landet
• S.k.SALSA - fördelas utifrån kriterier kön, socio-ekonomi,
invandrarbakgrund. Uppgifterna hämtas från SCB en gång per år.
• Integrerade särskoleelever – utgår ett högre grundbelopp per elev
•

Därutöver ska kommunen lämna tilläggsbelopp för de barn/elever som har
extraordinära behov av stöd, som inte är relaterat till undervisningen eller
elevens möjligheter att nå läroplanernas eller kursplanens mål.
Tilläggsbeloppet kan beviljas om förskolans/skolans ledning ansökt om att
få ta del av dessa medel. Benämns ”BSB”.

•

Likaså ska tilläggsbelopp utgå för stöd för
modersmålsträning/undervisning.
Modersmålsstöd/undervisning är i förvaltningen organiserad som en
samordnad resursenhet där modersmålspedagoger/lärare finansieras.
Samtliga enheter har tillgång till resursen.
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Principer för BSB ansökan
Bedömningen ska utgå från barns och elevers rätt till utbildning.
Vilket innebär att individen behöver stöd för att kunna delta i förskolan,
fritidshemmet, skolan.
Innehåll och kvalitet i utbildningen ska ingå i grundbeloppet.
Utredning/åtgärdsplanering (i fastställt formulär) + för grundskolan även
åtgärdsprogram, är obligatoriskt som underlag. Här ska tydligt framgå hur det
sökta tilläggsbeloppet ska användas.
Tilläggsbelopp beviljas endast för individer.
En ansökan och ett avslag på ansökan fråntar inte rektor/förskolechef att inom
tillgänglig budget i första hand avsätta resurser till individers stödbehov och att
omprioritera/omfördela befintliga resurser.
Ett avslag innebär alltså inte att behov av särskilt stöd saknas, utan att
behovet inte kan bedömas som extraordinärt.
Ersättningen är inte dimensionerad att helt täcka kostnaderna, utan ska ses
som ett tilläggsbidrag.
Beskrivning av system för extraordinära behov 2012
De barn/elever som omfattas ska ha betydande svårigheter som påverkar flera
situationer dagligen.
Det ska vara varaktiga funktionshinder av fysisk och/eller medicinsk karaktär.
Exempelvis att barnet/eleven till följd av funktionshindret är helt beroende av
en annan persons hjälp för toalettbestyr, påklädning, mathållning,
förflyttningar.
Eller om det behövs särskilt kunnande eller kompetens för egenvård (t.ex.
sondmatning, kateterbyten) eller som kommunikationsstöd i syfte att
barnet/eleven ska kunna delta i undervisningen.
Ansökningar görs för hela kalenderåret, med skyldighet att meddela om
förändringar i placeringen sker.
De ansökningar som beviljas ska skriftligen redovisa en utvärdering en gång
per år.
Ett urval av de beviljade ansökningarna kommer att följas upp med personligt
besök från förvaltningen.
Nya ansökningar under året kan endast komma ifråga vid nyplaceringar i
förskola, inflyttade elever som folkbokförs i vår kommun eller allvarliga
förändrade tillstånd hos barn/elev som idag inte tillhör målgruppen.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
1. att

fastställa principer för hanteringen av tilläggsbelopp enligt förslag.

2. att

ovanstående principer gäller från och med januari 2012
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Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar:
1. att

fastställa principer för hanteringen av tilläggsbelopp enligt förslag.

2. att
ovanstående principer gäller från och med januari 2012.
____________
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§ 133
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt

Dnr

Ärendemening
Protokoll från
centrala samv.gr

Skolområde/avdelning
och delegat
Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2011.8.021

Protokoll från
centrala samv.gr
MBL § 19
Skrävle förskola

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2010.508.041

Organisationsstruktur inom
förvaltningen

Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2011.361S.606

Dispens från
gällande regler
och föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegationsärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
____________
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§ 134
Meddelanden
Skolinspektionen

BUN.2011.350.624
Inspektion i Strömsbergs skolan i
Karlskrona kommun - elevhälsan

Skolinspektionen

BUN.2011.350.624
Inspektion i Fridlevstadskolan i
Karlskrona kommun – elevhälsan

Skolinspektionen

BUN.2011.350.624
Inspektion i Rosenfeldtskolan i
Karlskrona kommun – elevhälsan

Skolinspektionen

BUN.2011.46.609
Beslut i frågan:
Ansökan om godkännande av Nordens
teknikerinstitut AB som huvudman för
grundskola i Karlskrona kommun

Skolväsendets
Överklagandenämnd

BUN.2011.236S.609
BUN8.2010.53.606
Beslut

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2010.508.041
Föreläggande gällande laglighetprövning
enligt kommunallagen gällande beslut om
nedläggning av Skrävle förskola.

Äspeskär fastighetsutveckling BUN.2011.365.042
Skrivelse Karlskrona Språkfriskola AB
angående förhöjt lokalbidrag
Skrävle skola och
Föräldraråd

BUN.2010.508.041
Överklagande av beslut att lägga ner
Skrävle förskola

Föräldrarådet i
Skrävle

BUN.2010.508.041
Synpunkter på konsekvensbeskrivning

Föräldrarådet i
Skrävle

BUN.2010.508.041
Inbjudan till möte ställd till bl a Patrik Hansson
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Föräldrar och boende
i Skrälve

BUN.2010.508.041
Skrivelser, ställda till bl a Camilla Brunsberg
och Christina Mattisson gällande Skrälves
framtid.

Karlskrona
kommunbygderåd

BUN.2010.508.041
Skrivelse ställd till Christina Mattisson
gällande landsbygden i kommunen

Förälder boende
i Tving

BUN.2010.508.041
Skrivelse ställd till Christina Mattisson
gällande landsbygden i kommunen

Förälder till elever i
Strömsbergs skola och
Rödebyskolan

BUN.2010.508.041
Brev, ställt till förvaltningschef Maria Persson,
gällande besparingar och nedläggningar inom
förskolans värld.

Lärare i grundskolan

BUN.2011.363.102
Brev, ställt till ordförande, gällande önskemål
om höjda arvoden samt svar från ordförande.

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
__________
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§ 135
Kurser och konferenser
Inga nya kurser eller konferenser.
____________
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§ 136
Övrigt
Reviderade sammanträdestider för barn- och ungdomsnämnden 2011
November
Ärendeberedning 31 oktober kl. 13.00
Arbetsutskott (förstärkt) 10 november kl. 08.30-14.00
Barn- och ungdomsnämnden sammanträder 23 november kl. 08.30-16.30
December
Ärendeberedning 28 november kl. 13.00
Arbetsutskottet (förstärkt) 7 december kl. 08.30-14.00
Barn- och ungdomsnämnden sammanträder 20 december kl. 08.30 – 16.00
Ändring av befattningar
Roland Andréasson (S) frågar om innehållet i ovanstående ärende från
samverkansgruppen den 18 oktober, § 57.
Förvaltningschef Maria Persson svarar att frågan just lyfts. Förvaltningen ska
återkomma till samverkansgruppen i ärendet.
Vikarier
Ola Svensson (SD) frågar med anledning av ovanstående ärende från
samverkansgruppen den 18 oktober, § 56. Kan det vara så att vikarier
kan tacka nej till att jobba i ytterområdena?
Förvaltningschef Maria Persson svarar att man inte kan tacka nej till jobb om
det inte finns särskilda anledningar.
_________

23 november 2011 1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 23 november 2011
§ 137 Aktuell information
- Redovisning klagomålshantering
- Olycksfallsstatistik 2010
- Kvalitetssystemet
§ 138 Hantering av klagomål – en del av det systematiska kvalitetsarbetet
§ 139 Diskussion internbudget 2012 – Bättre skola 2012 - Inriktningsbeslut
§ 140 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
§ 141 Meddelanden
§ 142 Kurser och konferenser
§ 143 Övrigt

23 november 2011 2

Plats och tid

Länsstyrelsens sammanträdeslokal Blekingesalen
onsdagen den 23 november 2011 kl 08.30 – 11.55

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Jeanette Pettersson (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Emma Stjernlöf (M)
Birgitta Gamelius (M) fr o m kl. 08.45 § 138
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
fr o m kl. 08.40 § 138
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)

Tjänstgörande ersättare Shirin Sabebjamee (S)
Emina Cejvan (M)
Gabriel Böck (M)
Christopher Larsson (SD)
Ersättare
Eva Henningsson (S)
Emina Cejvan (M)
Magnus Johansson (M)
Christopher Larsson (SD)

§ 137

§ 137

fr o m § 138

fr o m § 138

Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Dahl, verksamhetschef
Peter Arkeklint, controller
Anita Ottosson, kvalitetssamordnare
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Övriga

Marie Petersson, Vision
Mats Viebke, Vision
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Utses att justera Pernilla Persson (C)
Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli tisdagen
den 29 november 2011

Justerade paragrafer §§ 137- 143
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 23 november 2011
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den
29 november 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare
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Akten

BUN.2011.7.004

§ 137
Aktuell information
1. Redovisning klagomålshantering
Kvalitetschef Anja Eklund redovisar inkomna ärenden genom kommunens
klagomålshantering. Endast ett ärenden har inkommit sedan förra
redovisningen, som sker två gånger per år.
Ärendet gäller missnöje med att en rektor i en av kommunens skolor inte
ska vara kvar. Svar är skickat till avsändaren.
_______________
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BUN.2011.414.609
Akten

§ 137 forts
Aktuell information
2. Olycksfallsstatistik 2010
Verksamhetschef för förskolan, Solvig Ohlsson redovisar olycksfallsstatistik 2010 för barn och elever i Karlskrona kommuns förskolor, skolor
och fritidshem. Materialet är utskickat tidigare till nämndens ledamöter.
Statistiken skiljer sig inte nämnvärt jämfört med tidigare år.
_____________
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Akten

§ 137 forts
Aktuell information
3. Kvalitetssystemet
Kvalitetschef Anja Eklund informerar om det nya kvalitetssystemet.
Efter förändringar i skollagen finns det inte längre krav på att en kvalitetsredovisnings ska göras.
Förvaltningen har tagit fram ett kvalitetssystem, i tre delar, som innebär
gemensam struktur för intern och extern tillsyn.
Redovisning kommer kontinuerligt att ske till barn- och ungdomsnämnden.
_____________
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Förskolechefer
BUN.2011.416.004
Rektorer
Staben
Skolområdena
A Karlsson
Akten
§ 138
Hantering av klagomål – en del av det systematiska kvalitetsarbetet
Skolväsendet
”Kommunen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot
utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. ”
Skollagen 2010:800, kap 4 7-8 §
Annan pedagogisk verksamhet
”Kommunen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot
verksamheten. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”
Skollagen 2010:800. kap 25 8 §.
Mot bakgrund av skollagens förändringar (gäller från 1 juli 2011) krävs att
barn- och ungdomsnämnden fastställer vad som ska gälla för den verksamhet
nämnden ansvarar för.
Att framföra klagomål
För att utveckla och förbättra verksamheten är det angeläget att klagomål
kommuniceras med den det rör. Till exempel genom samtal mellan berörda i
anslutning till den händelse som lett till klagomål.
Klagomål från barn och elever, vårdnadshavare eller annan intressent lämnas
till närmast berörd personal inom förskola, skola, fritidshem och pedagogisk
omsorg.
Gäller klagomålet verksamheten i stort för en förskola, skola, fritidshem och
pedagogisk omsorg framförs detta till ansvarig förskolechef eller rektor.
Klagomål gällande förskolechefs och rektors tjänsteutövning lämnas till
respektive verksamhetschef.
Klagomål gällande verksamhetschef lämnas till förvaltningschefen.
Klagomål gällande förvaltningschefen eller organisationen i stort lämnas till
barn- och ungdomsnämndens ordförande.
Klagomål gällande fristående verksamhet som står under tillsyn av kommunen
lämnas till barn- och ungdomsförvaltningen.
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Hantering av klagomål
I samtliga fall gäller att den som tar emot ett klagomål har ansvar för att
hantera detta och se till att den som framför klagomålet får en återkoppling
inom två veckor (tio arbetsdagar).
Enklare frågor/klagomål besvaras om möjligt direkt. Var och en som tar emot
ett muntligt klagomål som inte kan redas ut med ett samtal, ska alltid erbjuda
den klagande en blankett där vederbörande skriftligen kan framföra sitt
klagomål. I de fall klagande inte kan/vill skriva ner sitt ärende bör den som tar
emot samtalet erbjuda sig att skriva ner vad som framförs. Anteckningarna
dateras och diarieförs och kopia på handlingen skickas hem till den klagande.
Skriftliga klagomål ska alltid registreras i diariet liksom skriftliga svar på
desamma. Skriftliga klagomål ska hanteras på samma sätt vare sig de är
skrivna på därför avsedd blankett eller på annat sätt.
Om en klagande inte är nöjd med svaret på sin framställan ska den hon/han
klagar till föra klagomålet vidare till närmsta chef alternativt erbjuda den
klagande att själv göra det.
En gång per termin redovisas registrerade klagomål för barn- och
ungdomsnämnden.
Information klagomålshantering
Information om klagomålshantering samt kontaktuppgifter ska läggas ut på
barn- och ungdomsförvaltningens hemsida tillsammans med formulär för
klagomål.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att ovan beskriven klagomålshantering ska fastställas och tillämpas.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

23 november 2011 9
Kommunfullmäktige
Staben
Akten

BUN.2011.406.619

§ 139
Diskussion internbudget 2012 – Bättre skola 2012 - Inriktningsbeslut
Förvaltningen har enligt uppdrag presenterat ett förslag till utveckling av
organisationen i förskola och skola. En förankringsprocess har tagit vid, inte
minst gentemot föräldrar och barn/elever som är direkta berörda av
föreslagna förändringar. Vi har respekt för att den nu pågående dialogen
måste få ta sin tid.
Förslag till utveckling av vår organisation har en direkt koppling till
internbudget 2012 som ska beslutas på nämndens sammanträde i december.
För att förslag till förändringar ska kunna genomföras och få ekonomisk effekt
krävs tid för omställning.
Tid för dialog och tid för omställning menar vi kan löpa parallellt om
förvaltningen får ett inriktningsbeslut att luta sig mot.
Förslag till inriktning
Förvaltningen återkommer med förslag till ny organisation i Trossö
skolområde i förhållande till presenterade alternativ och de synpunkter som
lämnats av föräldrar kring de förslagen.
Satsningen på kunskapscentrum slås fast som en inriktning för den
utveckling som vi vill få till stånd i våra skolor. För skolområde Lyckeby
innebär det förslag till beslut att påbörja praktisk planering av överflyttning av
verksamheten F – 5 på Lyckebyskolan till det nya Lyckeby kunskapscentrum.
Kunskapscentrum Jämjö inleder sin utveckling med flytt av åk 6 – 9 från
Sturköskolan och lokalplanering för överflyttning av verksamheten från Jämjö
kyrkskola.
Beträffande förslagen som innebär en satsning på starka landsbygdsskolor
fortsätter dialogen med ambitionen att lägga fram förslag till beslut i
internbudget för 2012.
Tjänstemannaförslag
Förvaltningen föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att avveckla verksamheten vid Lyckebyskolan och Jämjö kyrkskola
Förvaltningen föreslår vidare att nämnden för egen del beslutar
2. att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till ny
organisation för Trossö skolområde

23 november 2011 10

forts § 139
3. att uppdra åt förvaltningen att påbörja praktisk planering för överflyttning av
F-5 på Lyckebyskolan till nya Lyckeby kunskapscentra och att utveckla
Jämjö Kunskapscentra jämte överflyttning av åk 6-9 i Sturköskolan till
detta nya centra
samt
4. att i övrigt återkomma med förslag till strukturella förändringar i samband
med internbudget för 2012.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) lämnar ut en skrivelse ”Helhet och kvalitet i skolan!” från
socialdemokraterna, se bilaga 1. Skrivelsen innehåller tre yrkanden.
Den socialdemokratiska gruppen i barn- och ungdomsnämnden föreslår:
1. att förslaget ”bättre skola 2012” är en fråga för kommunstyrelsen
2. att riva upp beslutet om ett lokalt vårdnadsbidrag
3. att begära att kommunstyrelsens ordförande startar en budgetberedning
för att särskilt belysa följande frågor: vad vill vi med skolan i Karlskrona
- höjda ambitioner och bättre kvalitet, vilka resurser behövs,
omprioriteringar/skattejustering, inga sänkta elevbidrag, skolans
organisation, barnperspektivet, hela kommunen ska leva och utvecklas.
Åsa Gyberg Karlsson (V) lämnar ut en skrivelse ”Ang. Ärende: Bättre skola
2012”, se bilaga 2. Skrivelsen innehåller följande yrkanden:
Barn- och ungdomsnämnden beslutar:
1. att det kvalitetsarbete som påbörjats fördjupas och att fler aspekter och
perspektiv tas in i utredningen
2. att skolorganisation och elevpeng förblir oförändrade under utredningstiden (höjningar av elevpengen kan dock tillåtas)
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta:
3. att den kommunala skattesatsen vid december månads kommunfullmäktige regleras till 21,39% (+20 öre) för budgetår 2012
4. att barn- och ungdomsnämndens budgetram utökas med 22 miljoner
kronor för budget år 2012
5. att det särskilda skärgårdsbidrag som betalas ut till Aspöskola
permanentas.
Propositionsordning
Ordförande ställer de tre förslaget mot varandra och finner att barn- och
ungdomsnämnden bifaller tjänstemannaförslaget.
Omröstning
Omröstning begärs. Tjänstemannaförslaget är huvudförslag. Nämnden ska
rösta om vilket förslag som ska bli motförslag.
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som bifaller Patriks Hanssons (S) förslag röstar ja och den som bifaller
Åsa Gyberg Karlssons (V) förslag röstar nej.
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Följande röstar ja: Nicklas Platow (M), Patrik Hansson (S), Jeanette
Pettersson (S), Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S) samt
Shirin Sahebjamee (S).
Följande röstar nej: Åsa Gyberg Karlsson (V).
Följande avstår: Jan-Olof Petersson (FP), Emma Stjernlöf (M), Birgitta
Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Ola Svensson (SD), Pernilla Persson (C),
Thomas Brindfalk Knutsson (KD) samt Gabriel Böck (M).
Barn- och ungdomsnämnden har med 6 ja-röster, 1 nej-röst och 8 ledamöter
som avstår, beslutat att Patrik Hanssons yrkande blir motförslag till
tjänstemannaförslaget.
Omröstning
Nämnden godkänner följande propositionsordning:
Den som bifaller tjänstemannaförslaget röstar ja och den som bifaller Patrik
Hanssons (S) yrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson, Nicklas Platow (M), Emma Stjernlöf (M),
Birgitta Gamelius, (M), Eva Ottosson (M), Pernilla Persson (C), Thomas
Brindefalk Knutsson (KD) samt Gabriel Böck (M).
Följande röstar nej: Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland
Andréasson (S), Helene Gustafsson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt
Shirin Sahebjamee (S).
Följande avstår: Ola Svensson (SD).
Barn- och ungdomsnämnden har med 8-jaröster, 6-nejröster och en ledamot
som avstår beslutat att bifalla tjänstemannaförslaget.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. att avveckla verksamheten vid Lyckebyskolan och Jämjö kyrkskola
Barn- och ungdomsnämnden beslutar för egen del:
2. att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag till ny
organisation för Trossö skolområde
3. att uppdra åt förvaltningen att påbörja praktisk planering för överflyttning av
F-5 på Lyckebyskolan till nya Lyckeby kunskapscentra och att utveckla
Jämjö Kunskapscentra jämte överflyttning av åk 6-9 i Sturköskolan till
detta nya centra
4. att i övrigt återkomma med förslag till strukturella förändringar i samband
med internbudget för 2012.
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Patrik Hansson (S), Jeanette Pettersson (S), Roland Andréasson (S),
Helene Gustafsson (S) samt Shirin Sahebjamee (S) reserverar sig för eget
yrkande, bilaga 1.
Åsa Gyberg Karlsson (V) reserverar sig för eget yrkande, bilaga 2.
Ola Svensson (SD) deltar inte i beslutet. Återkommer med eget förslag.
___________
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§ 140
Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
Dnr

Ärendemening

centrala samverkansgruppen

Skolområde/avdelning och
delegat
Barn- och ungdomskontoret
Maria Persson

BUN
2011.222S.619

Beslut om avgiftsbefrielse i
förskoleverksamhet

Barn- och ungdomskontoret
Solvig Ohlsson

BUN
2011.378S.606

Dispens från gällande regler
och föreskrifter

Barn- och ungdomskontoret
Anita Ottosson

BUN6
2011.127.282

Korttidsuthyrning av lokaler
enligt riktlinjer

Nättraby skolområde
Kurt-Inge Johnsson

BUN6
2011.128.282

Korttidsuthyrning av lokaler
enligt riktlinjer

Nättraby skolområde
Kurt-Inge Johnsson

BUN6
2011.130.282

Korttidsuthyrning av lokaler
enligt riktlinjer

Nättraby skolområde
Marina Eriksson

BUN6
2011.131.282

Korttidsuthyrning av lokaler
enligt riktlinjer

Nättraby skolområde
Marina Eriksson

BUN9
2011.102.606

Prövning om en elev ska tas
emot i grundsärskolan och där
läsa ämnen eller

Enheten för stöd och utveckling

Protokoll från

ämnesområden

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegationsärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
____________
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§ 141
Meddelanden
Kommunfullmäktige

BUN.2011.396.106
§ 146
Policy och riktlinjer för sponsring i
Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Kommunfullmäktige

BUN.2010.517.042
§ 148
Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för
hela Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Kommunstyrelsen

BUN.2011.378.006
§ 216
Sammanträdesplan år 2012 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott

Kommunstyrelsen

BUN.2011.377.041
§ 228
Förslag till åtgärder på grund av osäkerhet
ekonomiskt läge 2012

Kommunstyrelsen

BUN.2009.89.820
§ 248
Ansökan om projekteringstillstånd för ombyggnad
av Holmsjö skola

Kommunstyrelsen

BUN.2011.404.163
§ 254
Risk- och sårbarhetsanalys – Karlskrona
kommun

Kommunstyrelsen

BUN.2011.220.042
§ 259
Anvisningar för uppföljning 2012

Kommunstyrelsens AU

BUN.2011.383.299
§ 146
Information om hur tekniska förvaltningen arbetar
med lokalförsörjningen inom förskola, skola och
vilka åtgärder som är vidtagna för att sänka
kostnaderna
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Räddningstjänsten
Östra Blekinge

BUN.2011.394.290
Tillsynsprotokoll Spandelstorps gårds förskola

Räddningstjänsten
Östra Blekinge

BUN.2011.395.291
Tillsynsprotokoll Sunnadalsskolan

Karlshamns kommun

BUN.2011.402.627
Länsövergripande avtal – ansvarsfördelning och
samordning av insatser till barn och ungdomar
upp till 18 år som är i behov av samtidiga insatser
från olika aktörer

Förvaltningsrätten i Växjö

BUN.2010.508.041
Föreläggande i ärende om laglighetsprövning
enligt kommunallagen

Lärarförbundet i Karlskrona

BUN.2011.371.026
Arbetsmiljöärende

Från föräldrar och
organisationer

BUN.2010.508.041
BUN.2011.406.619
Inkomna synpunkter gällande Bättre skola 2012

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
__________
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§ 142
Kurser och konferenser
Inga nya kurser eller konferenser.
____________
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§ 143
Övrigt
Inget under punkten övrigt.
_________

20 december 2011 1

Ärendeförteckning vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 20 december 2011

§ 144 Aktuell information
Prognos måluppfyllelse höstterminen 2011
§ 145 Utveckling av Nättrabyskolan
§ 146 Utveckling av Jändelskolan och Jändels kunskapscentrum
§ 147 Utveckling Vedebyskolan – Lyckeby kunskapscentrum
§ 148 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för barn- och ungdomsnämnden
per oktober 2011
§ 149 Internbudget 2012 – Bättre skola 2012
§ 150 Beslut angående bidrag 2012 till Tant Grön AB
§ 151 Beslut angående bidrag 2012 till Friskolan Svettpärlan
§ 152 Beslut angående bidrag 2012 till Galären Utbildningar AB
§ 153 Beslut angående bidrag 2012 till Piggelinen
§ 154 Beslut angående bidrag 2012 till Karlskrona Montessorifriskola
§ 155 Beslut angående bidrag 2012 till Bastasjö språkförskola AB
§ 156 Beslut angående bidrag 2012 till Karlskrona språkfriskola AB
§ 157 Beslut angående bidrag 2012 till Fantasi personalkooperativa förskola
§ 158 Beslut angående bidrag 2012 till Ankaret personalkooperativa förskola
§ 159 Beslut angående bidrag 2012 till Nätet föräldrakooperativ
§ 160 Beslut angående bidrag 2012 till Mariagårdens förskola
§ 161 Beslut angående bidrag 2012 till Silvertärnan föräldrakooperativ
§ 162 Beslut angående bidrag 2012 till Stumholmen föräldrakooperativ
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§ 163 Beslut angående bidrag 2012 till Torlyckans personalkooperativ
§ 164 Beslut angående bidrag 2012 till Skärgårdens Montessoriförskola
§ 165 Beslut angående bidrag 2012 till Skutans föräldrakooperativ
§ 166 Beslut angående bidrag 2012 till Stubben föräldrakooperativ
§ 167 Beslut angående bidrag 2012 till Lilla Ö
§ 168 Beslut angående bidrag 2012 till Ramkullen
§ 169 Beslut angående bidrag 2012 till Villa Myskulla
§ 170 Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
§ 171 Meddelanden
§ 172 Kurser och konferenser
§ 173 Övrigt
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Plats och tid

Länsstyrelsens sammanträdeslokal Blekingesalen
onsdagen den 20 december 2011 kl 08.30 – 14.10
Ajournering för lunch och gruppmöte kl. 12.00-13.30

Beslutande ordf
1:e v ordf
2:e v ordf

Jan-Olof Petersson (FP)
Nicklas Platow (M)
Patrik Hansson (S)
Roland Andréasson (S)
Helene Gustafsson (S)
Bo Svensson (S)
Birgitta Gamelius (M) fr o m kl. 08.45 § 149 föredragningen
Eva Ottosson (M)
Ola Svensson (SD)
Pernilla Persson (C)
Åsa Gyberg Karlsson (V)
Thomas Brindefalk-Knutsson (KD)

Jäv § 160

Tjänstgörande ersättare Richard Lundqvist (S)
Emina Cejvan (M)
Gabriel Böck (M)
Magnus Johansson (M) t o m kl 08.45 § 148 föredragningen samt § 160
Ersättare
Shirin Sahebjamee (S)
Martin Hedenmo (S) t o m kl. 12.00 del av § 149 föredragningen
Eva Henningsson (S)
Magnus Johansson (M) fr o m kl. 08.45 § 149föredragningen förutom § 160
Martin Abramsson (M) fr o m kl. 08.30-10.10 samt 12.00-14.10 avvek del av § 49 föredr
Christopher Larsson (SD)
Eva Franksson Colliander (C)
Anders Lundberg (MP)
Tjänstemän

Maria Persson, förvaltningschef
Anja Eklund, kvalitetschef
Solvig Ohlsson, verksamhetschef förskola
Mats Dahl, verksamhetschef
Peter Arkeklint, controller
Ann-Christin Östbergh, ekonom
Lena Dehlin, personalspecialist
Eva Karlsson, nämndsekreterare

Övriga

Marie Petersson, Vision
Mats Viebke, Vision
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Utses att justera Thomas Brindefalk Knutsson (KD)
Justeringens tid och plats

Barn- och ungdomsnämndens kansli onsdagen
den 21 december 2011

Justerade paragrafer §§ 144- 173
Underskrifter

Sekreterare ____________________________________
Ordförande ____________________________________
Justerare

____________________________________

_______________________________________________________________________________

Protokollet från barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 20 december 2011
är justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den
21 december 2011.
Intygar i tjänsten

Eva Karlsson
Nämndsekreterare
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§ 144
Aktuell information
Prognos måluppfyllelse höstterminen 2011
Föredragningen flyttas till barn- och ungdomsnämndens sammanträde
den 25 januari 2012.
___________
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Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen
Berörda rektorer
M Dahl
K Samuelsson
Akten
§ 145
Utveckling av Nättrabyskolan

BUN.2010.163.291

Bakgrund
Antalet elever som väljer Nättrabyskolan fortsätter öka. I kommunens
översiktsplan som sträcker sig fram till 2030 konstateras att utvecklingen av
Nättraby har varit kraftig. I samma plan föreslås en förtätning med bebyggelse
framförallt relativt centralt i samhället. Det finns en brist på bostadsrätter och
mindre hus. I planen föreslås Nättraby samhälle kompletteras med cirka 400
nya bostäder inom planperioden.
I samband med beslut om utvidgning inför läsåret 11/12 konstaterades att
ytterligare undervisningsyta behöver tillskapas för att möta en fortsatt expansion
i området.

Läsår/årskurs
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Summa

11/12
95
98
85
61
64
58
72
47
44
57
681

12/13
102
94
103
85
62
67
66
82
49
44
754

13/14
68
102
94
103
85
62
74
66
82
49
785

14/15
87
68
102
94
103
85
73
74
66
82
834

15/16
60
87
68
102
94
103
93
73
74
66
820

Elever läsåret 11/12 anger faktiskt antal på skolan den 15 september2011 (exkl.
friskolor).
Elever som är på friskolor eller andra skolor men tillhör Nättraby är inte
medräknade.
Förslag
En kompletterande skolenhet för ca 200-250 elever skapas. Den nya enheten
bör vara byggd efter de principer som gäller på dagens Nättrabyskola det vill
säga en stor flexibilitet eftersom de stora elevgrupperna kommer vandra genom
F-9 verksamhet. Lokalerna ska kunna användas av både
yngre och äldre årskurser samt fritidshem. De flexibla lokalerna kan om
utrymme eventuellt finns innehålla förskola eller annan verksamhet.
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Nättrabyskolan har svårt att klara de stora elevkullar som kommer de närmaste
åren och då har man redan optimerat och använder dagens lokaler maximalt.
Det kan bli svårt att klara trycket på idrottshallar och specialsalar. En noggrann
bedömning av ett ökat behov kring mat, special och gymnastik salar tas med.
Eftersom nuvarande skoltomt är begränsad av omkringliggande villor och den
skolgårdsyta som finns redan idag inte är optimal vid en permanent
nybyggnation är det prioritet att hitta en tomtyta så nära dagens skola som
möjligt. Detta är viktigt både för att hålla ihop verksamheten pedagogiskt och
organisatoriskt. Närhetsprincipen är också viktig för tillgång till bibliotek, matsal
och idrottshall med mera. Det är viktigt att den nya skolenheten ses som en
sammanhållen verksamhet i ett F-9 perspektiv tillsammans med Nättrabyskolan
och att det finns en gemensam ledning.
Ekonomi
Kostnaden för att etablera en ny skolenhet på Fredriksdal 8:26, 8:25 och 8:24
uppskattas hamna i intervallet 30-40 Mkr. Det innebär i sin tur en hyra i
intervallet 2,8-3,6 Mkr per år. Projekteringen beräknas kosta 3,5 Mkr. Det är
viktigt att projekteringsarbetet kan påbörjas omgående efter det att
fastigheterna förvärvats, då tiden är knapp för detta projekt.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att
projektera en etablering av en ny skolenhet på Fortifikationsverkets tomt på
Skolvägen, Nättraby(8:24, 8:25, 8:26) i Nättraby inför läsåret
2012/2013, projekteringen ska omfatta trafiksituationen i anslutning till
skolan.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________
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Berörda rektorer
M Dahl
K Samulsson
Akten

BUN.2011.506.291

§ 146
Utveckling av Jändelskolan och Jändel kunskapscentrum
Bakgrund
Jändelskolan 3-5 har undervisning och fritidshemsverksamhet kl. 06.00 – ca
18.00 varje skoldag. Inför läsåret 2012/2013 ökar antalet elever och de
trångboddhet har uppstått i samband med inflyttningen av Jämjö fritidsklubb i
lokalerna.
Idag arbetar skolan med elevgrupper från 18 till 24 elever. De närmaste åren
kommer antalet av elever att öka.
Jändelskolan 3-5
Läsår/årskurs 11/12
46
3
39
4
49
5
134
Summa

12/13
60
47
39
146

13/14
54
60
47
161

14/15
40
54
60
154

15/16
34
40
54
128

Elever läsåret 11/12 anger faktiskt antal på skolan 2011-09-15 (exkl. friskolor).
Elever som är på friskolor eller andra skolor men tillhör Jändelskolan 3-5 är inte
medräknade.
Förslag
Läsåret 2012/2013 klarar inte nuvarande skolenhet att bära den ökning av
elever från Jämjö Kyrkskola som kommer. Förslaget innebär en utvidgning och
anpassning av befintlig byggnad så att ytterligare undervisningslokaler om ca
200 kvm skapas. Behovet av idrottslokaler, slöjd- och musiksalar tillgodoses
inom befintliga lokaler.
Utifrån beslut i BUN 23 november 2011 § 139 om att utveckla Jändelskolan till
ett kunskapscentrum behöver ytterligare lokaler tillskapas. Planeringen av ett
kunskapscentrum bör utgå ifrån av BUN fastställda principer vid ny- och
tillbyggnad, d.v.s skapa stor flexibilitet i användning av lokalerna. Lokalerna
utformas för att såväl förskola som skola ska kunna nyttja lokalerna.En
noggrann bedömning av ett ökat behov kring mat, special- och idrottslokaler tas
med i en förstudie.
Ekonomi
Kostnaden för att utvidga Jändelskolan 3-5 uppskattas till 4,4 Mkr. Det innebär
en hyresökning 0,4 Mkr per år. Det är viktigt att projekteringsarbetet kan
påbörjas omgående.
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Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att
projektera utbyggnad av nuvarande byggnad för Jändel 3-5 inför läsåret
2012/2013

att

hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att
genomföra en förstudie för etablering av ett kunskapscentrum i
anslutning till och på Jändelskolans tomt (Hammarby 14:1, 2:35).

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet.
___________
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Berörda förskolechfer/rektorer
M Dahl
K Samuelsson
Akten

BUN.2011.507.291

§ 147
Utveckling Vedebyskolan – Lyckeby kunskapscentrum
Bakgrund
Utifrån beslut i BUN 23 november 2011 § 139 om att utveckla ett
kunskapscentrum på Vedebyskolan behöver en förstudie genomföras.
Utformningen av Lyckeby kunskapscentrum ska skapa förutsättningar för goda
kunskapsresultat och nöjda föräldrar.
Lokalerna utformas utifrån de principer som beslutats av BUN d.v.s för att såväl
förskola som grundskola ska kunna nyttja lokalerna utifrån elevströmmar. En
noggrann bedömning av ett ökat behov av utemiljö, matsal, special- och
idrottslokaler tas med i en förstudie. Lyckeby kunskapscentrum utformas för att
kunna ta emot cirka 500 barn/elever från Lyckeby skolområde.
Förslag
Skapandet och utformningen av Lyckeby kunskapscentrum bör föregås av en
förstudie. Förslaget innebär en utvidgning och anpassning av befintliga
byggnader på Vedebyskolan och Vedeby förskola.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta
att

hemställa hos Tekniska nämnden att uppdra till Tekniska förvaltningen att
genomföra en förstudie för etablering av ett kunskapscentrum i anslutning
till och på Vedebyskolans och Vedeby förskolas tomt.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
att bordlägga ärendet.
___________
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Kommunstyrelsen
BUN.2010.508.041
P Arkeklint
A-C Östbergh
Intendenter
Akten
§ 148
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för barn- och ungdomsnämnden
per oktober 2011
Barn- och ungdomsnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 967,1 mnkr.
Ekonomiskt utfall
Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska utfall per den 31 oktober 2011
uppgår till 788,8 mnkr, att jämföra med budgeterat utfall om 790,5 mnkr,
således en negativ avvikelse med -1,8 mnkr. Detta är en förbättring jämfört
uppföljningen per augusti och är helt hänförlig till förvaltningskontoret.
Prognos
Prognostiserad avvikelse mot budget per den 31 december2011 beräknas till 3,5 mnkr vilket är en oförändrad prognos jämfört med prognosen för augusti.
Många av enheterna ute skolområdena har fortsatt ekonomiska svårigheter och
det är totalt sett svårt att se att vidtagna åtgärder gett önskad ekonomisk effekt
så här långt. I bästa fall har åtgärderna bromsat in den negativa utvecklingen.
Orsaken till den negativa utvecklingen är att antalet elever/plaster (dvs.
intäkterna) blivit lägre än vad enheterna räknat med och således finns det inte
täckning för lagd kostnadsbudget.
Investeringsredovisning
Av årets totala investeringsbudget på 7,9 mnkr inkl 1,3 mnkr från 2010 har
hittills förbrukats 3,0 mnkr. Bedömningen idag är att 6,5 mnkr av
investeringsanslaget kommer att ha förbrukats vid årets slut.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden besluta
att

delårsrapport per den 31 oktober 2011 godkänns och överlämnas till
kommunstyrelsen.

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
__________
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Kommunfullmäktige
Staben
A-C Östbergh
Intendenter
Förskolechefer/rektorer
Intendenter
§ 149
Akten
Internbudget 2012 – Bättre skola 2012

BUN.2011.508.042

Förvaltningschef Maria Persson, controller Peter Arkeklint och ekonom
Ann-Christin Östbergh redogör för förslaget till internbudget 2012.
Nytt för i år är att alla förvaltningar använder samma budgetmall.
Verksamhetschef för förskolan Solvig Ohlsson, verksamhetschef för skola/
fritidhem Mats Dahl och kvalitetschef Anja Eklund redovisar sammanfattningar
av de konsekvensbeskrivningar som gjorts av förskolechefer/rektorer.
Förslaget till Internbudget 2012 är förhandlad med de fackliga organisationerna.
Ramarna för 2012 uppgår till 970,5 Mnkr. Till en reserv har avsatts 9,7 Mnkr
motsvarande 1 % av ramen.
Nämndens budget för 2012 och plan för 2013 och 2014 ligger inom den av
fullmäktige anvisad ram.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden
att för egen del besluta
1. att godkänna internbudget och verksamhetsplan för 2012
2. att hemställa hos kommunstyrelsen om skärgårdsbidrag för Aspö
förskola, skola och fritidshem
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår barn- och ungdomsnämnden
besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta
3. att avveckla verksamheten i Strömsbergs skola
4. att avveckla verksamheten i Skrävle skola
Att-sats 2, att hemställa hos kommunstyrelsen om skärgårdsbidrag för
Aspö förskola, skola och fritidshem, utgår.
Yrkanden
Patrik Hansson (S) delar ut och presenterar socialdemokraternas och
vänsterpartiets skrivelse med förslag på ändringsattsatser och tilläggsattsatser
med anledning av internbudget 2012, bilaga 1.
Patrik Hansson (S) och Åsa Gyberg Karlsson (V) yrkar enligt följande attsatser:
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I förslaget finns tre ändringsattsatser:
1. att föreslå kommunfullmäktige riva upp beslutet om lokalt vårdnadsbidrag
2. att behålla nuvarande antal öppna förskolor med befintlig omfattning av
verksamheten
3. att de delar i förslaget till internbudget som berör skolorganisationen är
en fråga som måste hanteras, i sin helhet, tillsammans med kommunstyrelsen, andra berörda nämnder och involvera elever, föräldrar och
personal.
och tre tilläggsattsatser:
4. att snarast överlämna denna skrivelse samt den nyligen framtagna
konsekvensbeskrivningen till kommunstyrelsens ordförande
Camilla Brunsberg
5. att påtala för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att tilldelad
budgetram inte är tillräcklig för att upprätthålla kvaliteten i för- och
grundskolan och leva upp till skollagen
6. att begära företräde hos kommunstyrelsen för att tillsammans hitta
lösningar å följande punkter:
- Vad vill vi med skolan i Karlskrona? Höjda ambitioner och bättre kvalitet
- Vilka resurser behövs? Omprioriteringar/skattejustering
- Elevbidraget måste återställas och på sikt höjas
- Skolans organisation
- Barnperspektivet
- Hela kommunen ska leva och utvecklas
- Långsiktighet
- Bred politisk samsyn
Niklas Platow (M) yrkar avslag till Patrik Hanssons (S) ändringsyrkanden.
Pernilla Persson (C) delar ut centerpartiets förslag till internbudget för
barn- och ungdomsnämnden 2012, bilaga 2. Pernilla redogör för förslagen.
Pernilla Persson (C) yrkar enligt följande attsatser:
Skrivelsen innehåller sju ändringsattsatser
1. att vårdnadsbidrag införs på ett sätt som undviker att det kan bli
kostnadshöjande
2. att förvaltningen ges i uppdrag att förhandla ned matkostnader
enligt ovan
3. att utökat åtagande för nyanlända inte genomförs
4. att tjänsten som lokalsamordnare/kommunikatör inte tillsätts
5. att glesbygdsstödet inte avvecklas
6. att skolorna i Strömsberg och Skrävle behålls
7. att inriktningsbeslutet om flytt av sjätteklassare omprövas
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och en tilläggsattsats
8. att förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten till samverkan
mellan egen och annan skattefinansierad verksamhet enligt ovan.
Ola Svensson (SD) delar ut sverigedemokraternas förslag till internbudget
2012, bilaga 3. Ola redogör för förslagen.
Ola Svensson (SD) yrkar på följande motförslag:
1. att godkänna internbudget och verksamhetsplan för 2012
2. att verksamheten i Strömsberg och Skrävle lyfts till kommunfullmäktige
för beslut
3. att återställa elevbidraget per den 1/1 2012 genom att söka 6 mkr ur
kvalitets & välfärdsreserven i KS. Samt att BUN tillför 6 mkr genom
exempelvis 4,5 mkr ur BUN:s reserv samt 1,5 mkr från satsningen på
nyanlända och modersmål.
Denna satsning är anmärkningsvärd då övriga verksamheter skall spara
så bör ingen ökad satsning på denna verksamhet göras.
4. att öppna upp inriktningsbeslutet ang. Sturkö skola och utreda detta under
våren 2012
5. att omfördela 10 mkr av SALSA-potten till verksamheten genom att
förstärka elevbidraget. Samt att återstående 19 mkr fördelas enligt den
nya SALSA-modellen.
Proposition och beslut
Ordförande kommer att behandla socialdemokraternas och vänsterpartiets
förslag som ändringsförslag och behandlar sverigedemokraternas och
centerpartiets förslag som fullständiga motförslag.
Ordförande ställer bifall mot avslag på Patrik Hanssons (S) och Åsa GybergKarlssons (V) ändringsattsats 1 och finner att barn- och ungdomsnämnden
beslutar att avslå den samme.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller ändringsattsats 1 röstar ja och den som avslår den samme röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt Richard
Lundqvist (S).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Birgitta
Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Ola Svensson (SD), Thomas Brindefalk
Knutsson (KD), Emina Cejvan (M) samt Gabriel Böck (M).
Pernilla Persson (C) avstår.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 nej-röster, 6 ja-röster och 1
ledamot som avstår att avslå ändringsyrkande 1.
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Ordförande ställer bifall mot avslag på Patrik Hanssons (S) och Åsa GybergKarlssons (V) ändringsattsats 2 och finner att barn- och ungdomsnämnden
beslutar att avslå den samme.
Ordförande ställer bifall mot avslag på Patrik Hanssons (S) och Åsa GybergKarlssons (V) ändringsattsats 3 och finner att barn- och ungdomsnämnden
beslutar att avslå den samme.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller ändringsattsats 3 röstar ja och den som avslår den samma röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt Richard
Lundqvist (S).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Birgitta
Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Ola Svensson (SD), Thomas Brindefalk
Knutsson (KD), Emina Cejvan (M) samt Gabriel Böck (M).
Pernilla Persson (C) avstår.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 nej-röster, 6 ja-röster och 1
ledamot som avstår att avslå ändringsyrkande 3.
Ordförande ställer proposition på Ola Svenssons förslag mot
Pernilla Perssons förslag för att få ett motförslag till förvaltningens
förslag till internbudget. Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden
beslutar att sverigedemokraternas förslag ställs mot förvaltningens
förslag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller sverigedemokraternas förslag som motförslag röstar ja och den som bifaller centerpartiets förslag till motförslag röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Birgitta
Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Ola Svensson (SD), Thomas Brindefalk
Knutsson (KD), Emina Cejvan (M) samt Gabriel Böck (M).
Följande röstar nej: Pernilla Persson (C).
Följande avstår: Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt Richard
Lundqvist (S).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 ja-röster, 1 nej-röster och 6
ledamöter som avstår att sverigedemokraternas förslag blir motförslag till
förvaltningens förslag.
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Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till internbudget mot
Ola Svenssons förslag och finner att barn- och ungdomsnämnden
beslutar att bifalla förvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller
förvaltningens förslag röstar ja och den som bifaller sverigedemokraternas
motförslag röstar nej.
Följande röstar ja: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Birgitta
Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Thomas Brindefalk Knutsson (KD),
Emina Cejvan (M) samt Gabriel Böck (M).
Följande röstar nej: Ola Svensson (SD),
Följande avstår: Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Pernilla Persson (C), Åsa Gyberg Karlsson
(V) samt Richard Lundqvist (S).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 7 ja-röster, 1 nej-röster och 7
ledamöter som avstår att anta förvaltningens förslag till internbudget 2012.
Ordförande ställer bifall mot avslag till Pernilla Perssons (C) tilläggsattsats
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar att bifalla Pernilla Perssons
tilläggsyrkande.
Ordförande ställer bifall mot avslag till Patrik Hanssons (S) och Åsa Gyberg
Karlssons (V) tilläggsyrkande 1 och finner att barn- och ungdomsnämnden
avslår densamme.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller tilläggsattsats 1 röstar ja och den som avslår den samme röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt Richard
Lundqvist (S).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Birgitta
Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Ola Svensson (SD), Thomas Brindefalk
Knutsson (KD), Emina Cejvan (M) samt Gabriel Böck (M).
Pernilla Persson (C) avstår.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 nej-röster, 6 ja-röster och 1
ledamot som avstår att avslå Patrik Hanssons (S) och Åsa Gyberg Karlssons
tilläggsyrkande 1.

20 december 2011 17

forts § 149
Ordförande ställer bifall mot avslag till Patrik Hanssons (S) och Åsa Gyberg
Karlssons (V) tilläggsyrkande 2 och finner att barn- och ungdomsnämnden
avslår densamme.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller tilläggsattsats 2 röstar ja och den som avslår den samme röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt Richard
Lundqvist (S).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Birgitta
Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Ola Svensson (SD), Thomas Brindefalk
Knutsson (KD), Emina Cejvan (M) samt Gabriel Böck (M).
Pernilla Persson (C) avstår.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 nej-röster, 6 ja-röster och 1
ledamot som avstår att avslå Patrik Hanssons (S) och Åsa Gyberg Karlssons
tilläggsyrkande 2.
Ordförande ställer bifall mot avslag till Patrik Hanssons (S) och Åsa Gyberg
Karlssons (V) tilläggsyrkande 3 och finner att barn- och ungdomsnämnden
avslår densamme.
Omröstning
Omröstning begärs.
Nämnden godkänner följande propositionsordning. Den som bifaller tilläggsattsats 3 röstar ja och den som avslår den samme röstar nej.
Följande röstar ja: Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Helene
Gustafsson (S), Bo Svensson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt Richard
Lundqvist (S).
Följande röstar nej: Jan-Olof Petersson (FP), Nicklas Platow (M), Birgitta
Gamelius (M), Eva Ottosson (M), Ola Svensson (SD), Thomas Brindefalk
Knutsson (KD), Emina Cejvan (M) samt Gabriel Böck (M).
Pernilla Persson (C) avstår.
Barn- och ungdomsnämnden beslutar med 8 nej-röster, 6 ja-röster och 1
ledamot som avstår att avslå Patrik Hanssons (S) och Åsa Gyberg Karlssons
tilläggsyrkande 3.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar således för egen del
1. att godkänna internbudget och verksamhetsplan för 2012
2. att förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten till samverkan
mellan egen och annan skattefinansierad verksamhet enligt ovan.
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Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
3. att avveckla verksamheten i Strömsbergs skola
4. att avveckla verksamheten i Skrävle skola

Patrik Hansson (S), Roland Andréasson (S), Helene Gustafsson (S),
Bo Svensson (S), Åsa Gyberg Karlsson (V) samt Richard Lundqvist (S)
reserverar sig till förmån för eget yrkande, bilaga 1.
Pernilla Persson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande, bilaga 2.
Ola Svensson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande, bilaga 3.
____________
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Tant Grön AB
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.440.043

§ 150
Beslut om bidrag 2012 till Tant Grön AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Tant Grön AB i
Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp
VT 2012
73 071 kr
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr
35 206 kr
45 373 kr
56 193 kr

Grundbelopp:
HT 2012
75 000 kr
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr
38 910 kr
48 141 kr
58 544 kr

Lokalbidrag
15 356 kr
0 kr
0 kr
0 kr
16 029 kr
16 029 kr
16 029 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Tant Grön Kättilsmåla
Tant Grön Skärfva
Tant Grön Karlskrona
Musikugglan

Bidrag 2012
120 065 kr
15 162 kr
27 147 kr
645 413 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Tant Grön AB beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 20

Friskolan Svettpärlan
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.441.043

§ 151
Beslut om bidrag 2012 till Friskolan Svettpärlan
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Friskolan
Svettpärlan i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp VT 2012
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr
35 206 kr
45 373 kr
56 193 kr

Grundbelopp:
HT 2012
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr
38 910 kr
48 141 kr
58 544 kr

Lokalbidrag
0 kr
0 kr
0 kr
16 029 kr
16 029 kr
16 029 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Friskolan Svettpärlan

Bidrag 2012
366 121 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Friskolan Svettpärlan beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 21

Galären Utbildningar AB
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.442.043

§ 152
Beslut om bidrag 2012 till Galären Utbildningar AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Galären
utbildningar AB i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp
VT 2012
11 649 kr
35 206 kr
45 373 kr
56 193 kr

Grundbelopp:
HT 2012
11 649 kr
38 910 kr
48 141 kr
58 544 kr

Lokalbidrag
0 kr
16 029 kr
16 029 kr
16 029 kr

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

Bidrag 2012
215 665 kr
657 130 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Galären utbildningar AB beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 22

Friskolan Piggelinen
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.443.043

§ 153
Beslut om bidrag 2012 till Friskolan Piggelinen
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Friskolan
Piggelinen i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp
VT 2012
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr
35 206 kr
45 373 kr
56 193 kr

Grundbelopp: HT
2012
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr
38 910 kr
48 141 kr
58 544 kr

Lokalbidrag
0 kr
0 kr
0 kr
16 029 kr
16 029 kr
16 029 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Friskolan Piggelinen

Bidrag 2012
569 756 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Friskolan Piggelinen beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 23

Karlskrona Montessorifriskola
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.444.043

§ 154
Beslut om bidrag 2012 till Karlskrona Montessorifriskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Karlskrona
Montessorifriskola i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp
VT 2012
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr
35 206 kr
45 373 kr
56 193 kr

Grundbelopp:
HT 2012
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr
38 910 kr
48 141 kr
58 544 kr

Lokalbidrag
0 kr
0 kr
0 kr
16 029 kr
16 029 kr
16 029 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Montessorifriskolan

Bidrag 2012
443 869

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Karlskrona Montessorifriskola beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 24

Bastasjö språkförskola AB
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.445.043

§ 155
Beslut om bidrag 2012 till Bastasjö språkförskola AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 201 2 års bidrag till Bastasjö
språkförskola AB till nedanstående belopp i kronor:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp
Vt 2012
73 071 kr

Grundbelopp Ht
2012
75 000 kr

Lokalbidrag
15 356 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Bastasjö språkförskola AB

Bidrag 2012
63 525 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Bastasjö språkförskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2012
2. att avslå ansökan om extra lokalbidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 25

Karlskrona språkfriskola AB
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.446.043

§ 156
Beslut om bidrag 2012 till Karlskrona språkfriskola AB
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Karlskrona
språkfriskola AB till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats
Friskola förskoleklass
Friskola år 1-5
Friskola år 6-9

Grundbelopp
VT 2012
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr
35 206 kr
45 373 kr
56 193 kr

Grundbelopp:
HT 2012
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr
38 910 kr
48 141 kr
58 544 kr

Lokalbidrag
0 kr
0 kr
0 kr
16 029 kr
16 029 kr
16 029 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Karlskrona språkfriskola AB

Bidrag 2012
37 302 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Karlskrona språkfriskola AB beviljas ovanstående bidrag för år 2012
2. att avslå ansökan om extra lokalbidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 26

Fantasi
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.447.043

§ 157
Beslut om bidrag 2012 till Fantasi personalkooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Fantasi
personalkooperativa förskola i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp Vt
2012
73 071 kr

Grundbelopp Ht
2012
75 000 kr

Lokalbidrag
15 356 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Fantasi personalkooperativa förskola

Bidrag 2012
26 144 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Fantasi personalkooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år
2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 27

Ankaret
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.448.043

§ 158
Beslut om bidrag 2012 till Ankaret föräldrakooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Ankaret
föräldrakooperativa förskola till nedanstående belopp i kronor:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp
Vt 2012
73 071 kr

Grundbelopp
Ht 2012
75 000 kr

Lokalbidrag
15 356 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Ankaret föräldrakooperativa förskola

Bidrag 2012
16 284 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Ankaret föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år
2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 28

Nätet
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.449.043

§ 159
Beslut om bidrag 2012 till Nätet föräldrakooperativa förskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Nätets
föräldrakooperativa förskola i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp
Vt 2012
73 071 kr

Grundbelopp
Ht 2012
75 000 kr

Lokalbidrag
15 356 kr

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

Bidrag 2012
22 405 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Nätets föräldrakooperativa förskola beviljas ovanstående bidrag för år
2012.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 29

Mariagårdens förskola
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.450.043

§ 160
Beslut om bidrag 2012 till Mariagårdens förskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Mariagårdens
förskola i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp
Vt 2012
73 071 kr

Grundbelopp
Ht 2012
75 000 kr

Lokalbidrag
15 356 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Mariagårdens förskola

Bidrag 2012
64 574 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är
kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Mariagårdens förskola beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Birgitta Gamelius (M) anmäler jäv och lämnar lokalen.
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 30

Silvertärnan
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.451.043

§ 161
Beslut om bidrag 2012 till Silvertärnan föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Silvertärnan
föräldrakooperativ i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp
VT 2012
73 071 kr
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr

Grundbelopp:
HT 2012
75 000 kr
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr

Lokalbidr
ag
15 356 kr
0 kr
0 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Silvertärnan föräldrakooperativ

Bidrag 2012
35 251 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Silvertärnan föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 31

Stumholmen
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.452.043

§ 162
Beslut om bidrag 2012 till Stumholmen föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Stumholmen
föräldrakooperativ i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp
Vt 2012
73 071 kr

Grundbelopp
Ht 2012
75 000 kr

Lokalbidrag
15 356 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Stumholmen föräldrakooperativ

Bidrag 2012
18 847 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Stumholmen föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________

20 december 2011 32

Torlyckan
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.453.043

§ 163
Beslut om bidrag 2012 till Torlyckans personalkooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Torlyckans
personalkooperativ i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp
VT 2012
73 071 kr
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr

Grundbelopp:
HT 2012
75 000 kr
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr

Lokalbidrag
15 356 kr
0 kr
0 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Torlyckans personalkooperativ

Bidrag 2012
56 175 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Torlyckans personalkooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Skärgårdens Montessoriförskola
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.454.043

§ 164
Beslut om bidrag 2012 till Skärgårdens Montessoriförskola
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Skärgårdens
Montessoriförskola i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp
Vt 2012
73 071 kr

Grundbelopp
Ht 2012
75 000 kr

Lokalbidrag
15 356 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Skärgårdens Montessoriförskola

Bidrag 2012
29 760 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Skärgårdens Montessoriförskola beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Skutan
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.455.043

§ 165
Beslut om bidrag 2012 till Skutans föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Skutans
föräldrakooperativ i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats

Grundbelopp
Vt 2012
73 071 kr

Grundbelopp
Ht 2012
75 000 kr

Lokalbidrag
15 356 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Skutans föräldrakooperativ

Bidrag 2012
30 075 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Skutans föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Stubben
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.456.043

§ 166
Beslut om bidrag 2012 till Stubben föräldrakooperativ
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Stubben
föräldrakooperativ i Karlskrona till nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående förskola, plats
Fristående fritidshem år F-1, plats
Fristående fritidshem år 2-3, plats
Fristående fritidshem år 4-6, plats

Grundbelopp
VT 2012
73 071 kr
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr

Grundbelopp:
HT 2012
75 000 kr
33 275 kr
24 958 kr
11 649 kr

Lokalbidrag
15 356 kr
0 kr
0 kr
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Stubben föräldrakooperativ

Bidrag 2012
27 758 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Stubben föräldrakooperativ beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Lilla Ö
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.457.043

§ 167
Beslut om bidrag 2012 till Lilla Ö
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Lilla Ö till
nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp
Vt 2012
71 652

Grundbelopp
Ht 2012
73 544 kr

Lokalbidrag
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Lilla Ö

Bidrag 2012
30 297

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Lilla Ö beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Ramkullen
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.458.043

§ 168
Beslut om bidrag 2012 till Ramkullen
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Ramkullen till
nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp
Vt 2012
71 652

Grundbelopp
Ht 2012
73 544 kr

Lokalbidrag
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Ramkullen

Bidrag 2012
14 209 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Ramkullen beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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Villa Myskulla
P Arkeklint
Akten

BUN.2011.459.043

§ 169
Beslut om bidrag 2012 till Villa Myskulla
Barn- och ungdomsnämnden ska senast i december ta beslut om bidrag för
2012 till fristående verksamheter. Bidragen är beräknade enligt reglerna i
Skollagen. Principerna för beräkning av bidragen framgår av bifogade
skrivelser.
Med stöd av ovanstående beslut fastställs 2012 års bidrag till Villa Myskulla till
nedanstående belopp:
Verksamhet
Fristående pedagogisk omsorg, plats

Grundbelopp
Vt 2012
71 652

Grundbelopp
Ht 2012
73 544 kr

Lokalbidrag
0 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
SALSA
Villa Myskulla

Bidrag 2012
8 374 kr

På ovanstående belopp tillkommer 6 % moms.
Karlskrona kommun har fått 3 176 Tkr i bidrag för kvalitetssäkrande åtgärder i
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 2012. Den exakta summa per
plats kommer att beräknas och utbetalas när januari månads volymer är kända.
Tjänstemannaförslag
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår Barn- och ungdomsnämnden besluta
1. att Villa Myskulla beviljas ovanstående bidrag för år 2012
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt tjänstemannaförslaget.
_____________
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BUN.2011.26.002

§ 170
Delegationsärenden
BUN
2011.413.608

Läsårets och
lovdagarnas
förläggning

Maria Persson
Centralt

BUN.6
2011.158.282

Korttidsuthyrning
av lokaler enligt
riktlinjer

Marina Eriksson
Västra skolområdet¨
Nättraby

BUN9
Beslut om huruvida elev Tomas Hall
2011.107S.606 som mottas i
Enheten för stöd och
utveckling
grundsärskolan
ska läsa ämnen eller
ämnesområden
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner redovisningen och delegationsärendena. Beslut finns tillgängliga på barn- och ungdomsnämndens kansli.
__________
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§ 171
Meddelanden
Kommunstyrelsen

BUN.2011.420.005
§ 297
IT-investering 2012

Kommunstyrelsen

BUN.2011.421.163
§ 298
Verksamhetsplan 2012, funktionen för trygghet
och säkerhet

Kommunstyrelsen

BUN.2011.422.754
§ 300
Aktiva åtgärder riktade till arbetslösa bidragstagare i Karlskrona kommun

Kommunfullmäktige

BUN.2011.94.102
§ 163
Avsägelser av kommunala uppdrag

Kommunfullmäktige

BUN.2011.94.102
§ 164
Kommunala val

Kommunfullmäktige

BUN.2011.93.004
§ 170
Balansförteckning över obesvarade motioner
och medborgarförslag den 1 september 2011

Kommunfullmäktige

BUN.2011.433.042
§ 171
Miljöbokslut för år 2010

Kommunfullmäktige

BUN.2011.434.024
§ 173
Uppräkning av politiska förtroendemäns
arvoden mm för år 2012

Kommunfullmäktige

BUN.2011.435.250
§ 174
Regler för försäljning av kommunal mark och
fast egendom
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forts § 171
Socialstyrelsen

BUN.2010.99.106
Socialstyrelsens återföring av granskningen i
projektet ”Barns och ungdomars psykiska
hälsa”

Skolinspektionen

BUN.2011.298.606
Anmälan angående skolsituation för elev vid
Torhamnsskolan i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

BUN.2011.349S.606
Anmälan angående skolsituationen för elev vid
Jändelskolan

Skolinspektionen

BUN.2011.301.606
Anmälan angående skolsituationen för elev vid
Tvings skola i Karlskrona kommun

Skolinspektionen

BUN.2011.411.004
Inspektion av kommunernas rutiner för
klagomålshantering

Barn- och elevombudet

BUN.2011.307S.606
Anmälan enligt 14 a skollagen

Ernst & Young

BUN.2009.215.007
Uppföljning av tidigare granskningar;
Strukturomvandling inom förskolan och
grundskolan samt åtgärder för att klara
förskolegarantin

Från föräldrar och
organisationer

BUN.2011.406.619
Inkomna synpunkter gällande Bättre skola
2012

Barn- och ungdomsnämnden tar del av handlingarna och informationen
tas till protokollet.
____________
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§ 172
Kurser och konferenser
-

Våld i nära relationer – särskilt utsatt?
26 januari 2012 Blekinge kompetenscenter sjukhuset Karlskrona
Konferensen är kostnadsfri
Anmälan till Eva senast den 12 januari.
___________
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§ 173
Övrigt
Julhälsning
Ordförande Jan-Olof Petersson (FP) tackar hela förvaltningen och samtliga
verksamheter för goda arbetsinsatser under 2011.
Tack också till nämndens ledamöter och ersättare.
Ordförande önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
Niklas Platow (M) önskar ordförande och övriga en God Jul och ett Gott Nytt År.
Förvaltningschef Maria Persson framför ett tack från förvaltningens vägnar till
nämndens ledamöter och ser fram emot 2012.
___________

Bilaga 1
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Tur: M.Alll •.'.:03.042

Helhet och kvalitet i skolan!
Tilldelade resurser räcker inte
I juni 2011 fastställdes kommunens budget för 2012. Barn- och ungdomsnämnden tar hålla
tillgodo med en oförändrad ekonomisk ram 2012-2014. Då ska man veta att nämnden har flera tillkommande uppgifter 2012 och framöver som man inte rar ekonomisk täckning för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

150 fler elever i grundskolan·
ny förskola Skärva
tre nya förskoleavdelningar i Tullenområdet
tillbyggnad av Spandelstorpskolan och Nättrabyskolan
ombyggd Tullskola
ombyggnad av Holmsjö skola
införande av kommunalt vårdnadsbidrag
utreda möjligheten att införa ett frivilligt tionde skolår
införa professor Kroksmarks "modellskola"
andelen elever i år 9 som är behöriga till gymnasiet ska årligen öka. Långsiktigt mål
ska vara 100 %

Det är med andra ord inte svårt att dra slutsatsen att tilldelade resurser är för snålt tilltagna.
För oss är det obegripligt att de styrande sänker elevbidraget och även inför ett vårdnadsbidrag som ska bekostas av att de öppna förskolorna stängs. Vår bestämda uppfattning är att
skolan i Karlskrona är i behov av ökade resurser. Bättre skola 2012 kräver mer resurser inte
mindre!
Vi vill mer med skolan i Karlskrona än att ha näsan ovanför vattenytan. Vi är inte nöjda med
utvecklingen, vi vill höja kraven och ambitionerna. Vi vill återskapa fötiroendet för skolan i
vår kommun och vi vill ge långsiktiga besked. År efter år går utan att vi ser ökade studieresultat. Skolan i Karlskrona är på väg åt fel håll. Vi tycker att kommunen behöver gasa vad gäller
satsningar på för- och grundskolan. Regeringens företrädare påtalar i princip vmje vecka att
Sverige har urstark ekonomi, ja kanske till och med en av världens starkaste statsfinanser.
Självklart har vi råd med en bättre skola i Karlskrona. Det handlar enbart om politisk vilja.

Skolans ekonomiska prnblem är hela kommunens problem
Vi anser att skolans ekonomiska problem är hela kommunens problem. Det är uppenbati att
femklöverns budget för skolan 2012 är otillräcklig. Barn- och ungdomsnämnden vill därför
uppmärksanuna kommunstyrelsen på att tilldelad ekonomisk budgetram 2012 är otillräcklig
för att kunna följa skollagen. Som stöd för detta påstående hänvisas till rektorsgruppen som
vid flera tillfällen påtalat för nämnden att nuvarande nivå på elevbidraget inte är förenlig med
uppdraget som är givit i skollagen samt den av rektorerna nyligen framtagna konsekvensbeskrivningen.

1

Nämnden beslutade om sänkt elevbidrag sista kvatialet 2011 pga befarat underskott. I förslaget till internbudget kommer reduceringen av elevbidraget att bestå under första halvåret
2012. Förvaltningen skriver själva i förslaget till internbudget;

"Det fortsatt lägre elevbidraget förforsta halvåret 2012 innebär en stor ansträngning for
verksamheter som redan idag har en prekär ekonomisk situation, det gällerfi'anlför allt små
enheter. Förvaltningen vill varna for att nivån på elevbidraget måste hållas på samma nivå
eller i värstaft1ll sänkas ytterligare omforeslagna organisations.förändringar inte kan
genonlföras som planerat"
Skolans organisation måste bearbetas med kommunledningsperspektivet för ögonen. Det kan
aldrig bli en fråga enbmi för barn- och ungdomsnämnden. Det är inte acceptabelt att gång
efter gång lägga förslag på skolnedläggningar som slutligen ändå hamnar i papperskorgen.
Vid vmje tillfälle av oro kring skolorganisationen ökar antalet ansökningar till de fristående
skolorna. Dessutom urholkas förtroendet för politiker och tjänstemän. Det krävs långsiktighet
och trovärdighet. Ambitionen måste vara att hitta en bred politisk samsyn på skolans organisation i vår kommun.
Barn- och ungdomsnämndens nuvarande läge kan inte betraktas som en normalsituation där
nämnden på egen hand ska hantera ekonomi och skolorganisation. Barn- och ungdomsnämnden vill därför få möjlighet att tillsanunans med kol1llllunstyrelsen diskutera och hitta lösningar på nedanstående punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad vill vi med skolan i Karlskrona? Höjda ambitioner och bättre kvalitet
Vilka resurser behövs? Omprioriteringar/skattesjustering
Elevbidraget måste återställas och på sikt höjas
Skolans organisation
Barnperspektivet
Hela kommunens ska leva och utvecklas
Långsiktighet
Bred politisk samsyn

Alla skolor i Karlskrona ska vara bra skolor, och alla barn och ungdomar i kol1llllunen ska få
en god och likvärdig utbildning. Skolan måste ha tillräckliga resurser och god tillgång på välutbildade lärare och skolledare. Detta kräver långsiktighet och ansvarstagande.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialdemokraterna och vänsterpatiiet barn- och ungdomsnälllllden

Ändringsattsats
att

föreslå konununfullmäktige riva upp beslutet om lokalt vårdnadsbidrag

att

behålla nuvarande antal öppna förskolor med befintlig omfattning av verksamheten

att

de delar i förslaget till internbudget som berör skolorganisationen är en fråga
som måste hanteras, i sin helhet, tillsammans med kommunstyrelsen, andra berörda nänu1der och involvera elever, föräldrar samt personal
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Tilläggsattsatser
att

snarast överlämna denna skrivelse samt den nyligen framtagna konsekvensbeskrivningen till kommunstyrelsens ordförande Camilla Brunsberg

att

påtala för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att tilldelad budgetram inte
är tillräcklig för att upprätthålla kvaliteten i för- och grundskolan och leva upp
till skollagen

att

begära företräde hos kommunstyrelsen för att tillsammans hitta lösningar på
följande punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad vill vi med skolan i Karlskrona? Höjda ambitioner och bättre kvalitet
Vilka resurser behövs? Omprioriteringa!'lskattesjustering
Elevbidraget måste återställas och på sikt höjas
Skolans organisation
Barnperspektivet
Hela kommunens ska leva och utvecklas
Långsiktighet
Bred politisk samsyn
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Centerpartiets förslag till internbudget 201112 20
Med en oförändrad ram för Barn och Ungdomsnämnden för 2012 krävs ett antal åtgärder
för att åstadkomma en budget i balans som samtidigt inte helt utraderar kommunal
verksamhet I delar av landsbygden. Centerpartiet anser att det går att åstadkomma en
balanserad budget utan att aweckla skolorna I Strömsberg och Skrävle. Processen att lägga
en balanserad budget hade varit enklare om det gjorts en översyn av hela nämndens
verksamhet vid samma beslutstillfälle. Nu föreligger inte den möjligheten och vårt
budgetförslag är I mesta möjliga mån lagt med den förutsättn lng som gäller med översyn av
verksamheten vid flera olika tillfällen. Vi beklagar det.

Vårdnadsbidrag
Vi utgår ifrån att ett vårdnadsbidrag rätt paketerat kan vara kostnadssänkande i
förskoleverksamheten som helhet. Då vill vi se att den möjligheten i första hand inte
används några månader för att ge en längre sammanhängande semester utan att ett minsta
uttag ska vara minst sex månader. Då ges möjligheten att vara hemma lite längre i anslutning
till föräldraledighet. Räknar man som exempel med att 25 barn börjar förskolan ett halvår
senare än man annars skulle ha gjort så uppstår en besparingseffekt på cirka 500 tkr.

Översyn av matkostnader m m
Elasticiteten i samarbetet med serviceförvaltningen skulle kunna vara avgjort större inte
minst så att det blir ett tydligare samband mellan behov/beställning av portioner och vad
nämnden får betala för. Därför vill vi ge BUN möjligheten att pressa dagsportionskostnaden
med 5 kr/elev och dag. På 5467 elever och 178 dagar skulle det ge en kostnadsminskning på
4.500 tkr. Hur Serviceförvaltningen agerar för att genomföra är närmast upp till dem.
Hur gärna vi än ser att maten tillagas så nära eleverna som möjligt så är det trots allt bättre
med mat lagad av råvaror i något/några färre kök än med fler kök och med hel och
halvfabrikat.
I det budgetläge som råder ser vi Inte heller att det är möjligt med nya eller utökade
åtaganden som utökat stöd till nyanlända på 800 tkr. Att man inte inrättar tjänsten som
lokalsamordnare/kommunikatör på 500 tkr

Det finns andra saker som behöver ses över och så långt möjligt samordnas. Det gäller i
första hand lokalsamverkan med landstinget eller annan skattefinansierad verksamhet.
Det kan gälla fritids där det förekommer både kommunalt och alternativt fritids i ett mindre
samhälle. Det kan också gälla samverkan mellan förskola i kommunal regi och alternativ regi
i område med begränsat antal barn.
Centerpartiet saknar i dagsläget också helhetsperspektivet där nämndens verksamhet I
tätorten ses över. Detta inte minst därför att den stora avgången till friskolor finns i och runt
Karlskrona. Det hade gett andra och mer flexibla förutsättningar om hela paketet hade
hanterats vid ett och samma tillfälle.
Med de förändringar som finns i den nya läroplanen finns det starka skäl till att ompröva
inriktningsbeslutet om att årskurs sex ska gå på högstadieskola.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi barn och Ungdomsnämnden besluta

Att vårdnadsbidrag införs på ett sätt som undviker att det kan bli kostnadshöjande
Att förvaltningen ges i uppdrag att förhandla ned matkostnader enligt ovan
Att utökat åtagande för nyanlända inte genomförs
Att tjänsten som lokalsamordnare/ kommunikatör inte tillsätts
Att glesbygdsstödet inte avvecklas
Att skolorna i Strömsberg och Skrävle behålls
Att inriktningsbeslutet om flytt av sjätteklassare omprövas

Därtill som tilläggsförslag

Att förvaltningen ges i uppdrag att utreda möjligheten till samverkan mellan egen och annan
skattefinansierad verksamhet enligt ovan

Bilaga 3
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Sverigedemokraternas förslag till internbudget 2012.
Detta är vårt kompromissförslag som är ett alternativ till det undermåliga underlag
som ligger till grund för internbudgeten. Är dock fullt medvetna om att BUN
behöver en internbudget inför nästa år. Det vi vänder oss emot är även att ingen
har redogjort för SALSA enligt Stockholmsmodellen. Vi har sökt och inte hittat
detta någonstans. Att SALSA skall omarbetas är en självklarhet när även skolverket
menar på att träffsäkerheten är låg. Att omfördela ca 10 mkr till verksamheten
genom att förstärka elevbidraget borde vara en självklarhet då ALLA får ta del av
resurserna. Detta kan även innebära att måluppfyllnaden ökar på skolor som inte
tidigare fått ta del av SALSA. Sedan bör en politisk grupp tillsättas vars mål är att
arbeta fram en långsiktig kvalitetsplan för skolorna i Karlskrona kommun. Allt för
att slippa långdragna processer där barn och föräldrar oroas mycket helt i onödan
pga av att politiken och föivaltningen inte har hanterat sitt uppdrag på ett
tillfredställande sätt.
Därför yrkar
Sverigedemokraterna på följande motförslag till internbudget i BUN.
att godkänna internbudget och verksamhetsplan för 2012
att verksamheten i Strömsberg och Skrävle lyfts till Kommunfulhnäktige för beslut.
att återställa elevbidraget per den 1/1 2012 genom att söka 6 mkr ur kvalitets &
välfärdsrese1ven i KS. Samt att BUN tillför 6 mkr genom exempelvis 4,5 mkr ur
BUN:s rese1v samt 1,5 mkr från satsningen på nyanlända och modersmål.
Denna satsning är arunärkningsvärd då övriga verksamheter skall spara så bör ingen
ökad satsning på denna verksamhet göras.
att öppna upp inriktningsbeslutet ang. Sturkö skola och utreda detta under våren
2012
att omfördela 10 mkr av SALSA-potten till verksamheten genom att förstärka
elevbidraget. Samt att återstående 19 mkr fördelas enligt den nya SALSA-modellen.
Sverigedemo d aterna gen m Ola Svensson
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